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HOOFDSTUK XI.

DE AFGEVAARDIGDEN DPR FRONTPARTIJ VERVUIJEN
HUNNE ZENDINC.

Laat ons nu nagaan welke de p,ropagandamiddelen waren, waar-
mede de afgovaardigden der Frontpartij, met medehulp der Duit-
schers, en als het ware voor rekening d'ezer, in bezet België de be-
volking trachtten te winnen voor de activislische zaak, en op het
front onze,soldaten aan te zetten tot vaandelvlucht of tot opstand.

I. _- IN BEZET BELGIE.

Ar. D as b l,ailar ti,k el s.

Vooral twee maakien ophef : <Ilaut en li,ef de,) van Charpentier en
<Wi,e kweet xijn pli,cht niet? >, door Van Sante.

B. <Vlaan,derens Weel,ang aatt. den lJxert,

0p andere plaatsen wordt er geno€gzâam over den inhoud dier
brochuren gesproken, dan dat rvij er hier nog zouden rrnoeten over uit-
rvei'den.

Er rvaren dïie brochures van dien naam. De twee eerste bevatten
de voornaamste vlugschriften der Frontparti,j en nota's over hare
rverkinq. De derde bevatte eenige nota's en esne opsomming van sol-

daten (waaronder zeer voei brankardiers) die gestraft werden, zooge-

zegd wegens hunne Ylaams,chgezindheid. Het was De Schaepdrijver
en Charpentier natuurlijk niet te cloen om trouw de rvaarheid neer
t,e schrijven, m,aar wel om een afgrijzenwekkende propagandabrochunr
te maken, volgens het gewetenlooze princiep < Het doel heiligt de

mitldelen >. Zoo men daarbij een goede dosis romantism voogt, dan

kan msn genoeg het, gehatrte naar waarde schatten.

Niettemin hadden deze brochures eon zekeren bijval. Het agent-
schap Wolff en de Duitsche pers werkten daartoe ruimschoo'ts mede.

En indien bij de vorschijning het doel niet gansch werd bereikt,
ze hadden toch voor gevolg, dat het zaad van ,den vu'igsten laster en

de grofste leu,gen mild werd rondgestrooid, en op sommige plaatsen
is opgeschoten.

C. M.eeti,ngs.

De afgevaardigdten gave.n moetings door gansch het land (zooals
ze dit uite,engezet hadden in hun schrifklijk propagandaplan).

Trvee der meetings die meest ophef maakten/ waren deze in de
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N" 21. < Vlaanderens Weezang aan den Yzer >

(Eenige bladen uit het handschrift, alsmee een briefje van
,de Scha,epdrrijver voor d,en d'rnrkker'.)
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Scala te Brussel, rvaar Yan Sante, Borrns en Van Cleemputte (een rrit
Gôttingon ten dienste der propaganda vrijgelaten krijgsgeveng'ene)

het rvoord voerden, en op het studentenkongres te Antwerpen lvaar
sprôken Van Sante, Dosfel, Moens (student) en Moortgat (leeraar).

De activistische bladen gâven er opgeblazen verslagen over.

Te Gent, op 4 Oogst 49{8, predikïe Charpenti,ar eens l.e meer << hoe

de Vlaamsche sold,uten op het front stelselm.atig wonden uermooril >>.

Hij droeg natuurlijk zorg, niet te ,melden hoe hij aan de Duitschers

al de stellingen die hij kerrde ha'd r,erraden, en oorzak tvas van alen

dood van honderden Vla'amsche jongens, nieergeschoten langs de

wegen, en in de schuilplaatsen, door hem op de Duitsche stafkaarteu
tangeteekend.

R. De Cneudf, die na hen sprak, bond er nog minder doekjes om :

<< I)e Dtritsche oueruttnning is onxe oue'rwtnni,ng. Dui,tschland, heef I

al z't,jn m&nnen noodig aoor den stri,jd. Dus moeten onxe werkli,ednn
uoor Luitschland arbeiùen. Zi.j doen het graag (vraag slechts aatr de

ong,clukkige 7,. A..8, N. v. d. S.) maar wi,j aragen eene menschwaar-
ilige (!?.,. 1\. v. d. S.) behandetri,ng aoor anxe Vlaamsche werk-
lieden... ,t

Op een andere meeting, insgelijks te Gent, op '15 0ogst 19{8, spra-
ken De Schaepd,ri.juer en Cha,rpenti,er. WaI de eerste daar uitkraamde
beoordeele men na dit proefbeetje :

u De ,redenaar sp,rak daar,na va,n het ontstaan en 'dre ontwikkeling
cler frontbewegi'ng, ontkiemd van,af den ,loopgnavenoorlog, naclat
dt, geestdrift de,r ,eerste ,dage.n was geluwd. 

- 
NIen werkt aan de

verfransching van ied,er,en Vlaam,schen soldaat. 
- 

Wat nog het
ergste is, ,dat ziin ,de zo'ogen,aam,die oorl,ogsmeters, .mre,est'al d,e,ernen
r''an het laagste a)ùooi, waanm,ede de on,schultdige Vlantint brieflvis-
soling ,m'oet onderhouden ,en waarbij hij zijn ve'rlof moret doorbren-
gen, natuurlijk ûe Parijs. Het gevolg is ,sern s'chrikwekkende loenarne
der venerisch,e ziekten waariegern niets be,proefd wo'rdt in het
Belgische l,eger. Een offici,er zegd,e zelfs brrutaal weg : Een goed
soldaat mùet ,een ge,slachtsziektc hebtre,n! ,enz, r

Charptentier sprak van de < Belgr;che Ententeregeering >r. Hij ein-
digd'e met de verklaring, dat hij de zekerheid had, dat alle Vlaamsche
soldaten gereed waren om Ylaanderen te verdedigen met de wapens
in de hand tegen Frankrijk en zijne lakeien in ons eigen land. (Al
deze gegevens natr het officieel Duiisch verslag.)

Daarnaar iian rnen oordeelen hoe het er op die meetings toeging.

Waren dic lieden nog Belgen?
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D. Fropuguttdat,erlouen.

0p aanvraag 'der afgevaardigden werden aan de kr,ijgsgevangen

activisterr verloven toegesiaan van drie, vijl tot acht dageu, die ze

vrij ie huis mochten overbrengen. Natuurlijir rvaren eenige slurve
yoorrvaarden aan iret toehennen van zulkdanig verlrf gehecht. Men
vorderde dat d,eze die er gebru'ili van maakten op beclekte rvijze pro-
p'aganda zouden maken il hunne verblijïplaats, 't zij door te ver-
tellen over het rnartelaarschap der Viaamsche soldaten aan het front,
't zij door activistische vlugschriften of brocltures te verspreiden
of liever te vergeten op eerl of andere herbergstafel, lvat zeker voor'

gevolg zou heb'ben riat de verbruikers of de h,erbergsbaas el belang
zouden in stellen u amilat d,it ran een llelgisch soltlaat kwam r.

Iedele verlofganger moest daarbij een omstandig vers'lag leveren
over zijn verlof, ovei' clen geeslesrtoestand in zijn stad of getneeute, enz.

Zulke verlovel] \\,Aren ecn machtig middel onr nieurve atiuhtrngers
te hweeken. \\ranneer nierirve krijgsgevangeuen lverden aanaehracht,
spraken de ac'uivistische zendelingen hen gedurig over dat verlo-f en
over het genoegen, zich, na vier jaar afwezigheid, wederom eens

in den huis'elijken kling t,e bevinden. En sommige ongelukkigen. noe
half beclwelmd door den strijd, lionden niet rveerstaan aan de ver-
leiding, en zonder overtuiging grvelr ze toe. Maar dan rvas de brug
achter hen afgeibloken. Ze rold'en op het hellend vlah van het acti-
vism, d'at ze reeds gekomltromitteerd had, steeds dieper en dieper, om
sorns in het vuigste verraad te eindigen. En zoo, kwarn helaas meer
clan een,dappere jongen, die moedigaan het front had gestreden, door
cle slnrve huichelarij der frontl,eiders in den modderpoel terecht...

E. Pro ltag andato chten.

Daar het overloopen stelselmatig rverd aangemoedigd en er dns
meer vaandelvluchtigen toekrvanen, stelcien cle a{.gevaardiqrign aan

den Duitschen inlichtingsdienst voor, een kern activistische soldaten
[e vormen die propagandatochteri zouclen ondernemen in de tlorp.rn
orn Kortrijk gelogen.

Niettegenstaande de liefde en den ,eerbied die de bevolkiir;1 voor
het Belgische uniform had, en de zorg $,aarrnede die tochten voor-
b,ereid werden, was de bijval soms hoogst tr,vijfelachtig.

Op een Zondag rnorgeti gingen al de gevangerren r.an het l(amp van
Kortrijk, vergezeld van een. enkelen Duitscher, op propâg,andatocht
naar Staceghem. Na het einde der rnis, verspre,i.dden zij zich ondel
de geloovigen orrr de hun opgelegde taak te vervullen. Ile bervoners
uarnen clen schijn aan goedrvillig te luister,en; toen echter een soldaat,
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Julien Mylle, van het 2" linieregirneni, openlijk verklaantle dat hier
enkel op bevel en in 't voordeel der Duitschers gehandeld werd, was
de activistirsche nederlaag volkomen. De dappere Mylle werd kort
darrop naar Duitschland gevoord.

Op een anderen Zondag zou de <, Gro,eninger Wacht r van Kortrijk
het siuk t< Do Spaansche Ylieg r te Wevelghern opvoer'en. 0ngeveer
B0 krijgsgevangenen rverden er heen gozonden. Ziehier lvat daarover
gemeld lvor,dt in het verslag a,an eersten-luitenant Picht, hoofd van
het, krijgsgevangenkamp te l(ortrijk :

<< In den schouwburg, enkel de vrouwen van eenige Kortrijksche
activisten, de families van drie krijgsgevangenen uit Wevelghem, en
een vijftal inwoners. 

- 
Bij het verlaten van den schouwburg, werd

er m,et ,steen,en gewol:pen, m,en jouwd,e de activistische sold,aten uit,
m,en wierp ùrun den ccheldn,aam i, vennadqrs D n,aar b,e,t hoofd. 

-Een herbergier weigerd,e hen 'te bestellon 'e,n ,d,eed he't il,echts 'op
bevelder Duitschers. Een d,er krijgsgevangenen \rîroie,st do,or de
D,uitschers uit de han,den van rde wo,ed,endle bevoùki.ng lvor,den ge-
haal'd, Later heef,t m,e,n vernomen dat ,d,e pasfoor van 'W,eveJ,ghem,

die vermijden wildc dat zijne parochianen in een activistische val-
strik zouden loopen, in zijn sermoen verboden had naar de vertoo-
ning te gaan, onder voorwendsel dat ze onzedelijk was. >)

Twee activistische gevangenen M. en V. B. gingen op zekeren dag,

vergezeld van een Duitscher, een bezoek brengan aan Hugo Verciest,
en vroegen naar de meening van den grijzen priester over het acti-
vism.

De leerling van Guido Gezelle, de geestelijke meester van Albrecht
Rodenbach, ,antwoorddo hun : < Ik kan d,e bestuurlijke scheiding
noch begrijpen, noch goed,keuren. En u'erder, als Belg, als Vlami'ng,
als Kri,sten, zou i,k mi,j niet kunnen uergeaen mi,j uan mi.jn Koni,ng te

sche'i,ilen. ,>

F. B al,s, ti ed"erau onden en tloneelu erto oni,ng en.

Gesn rniddel werd onverlet gelaten, orn de voel gem'akkelijher
te misleid,en jeugd in de boweging mede te slepen. Door bals werden
d'e jonge meisjes aangelokt, die er geen krvaad konden inzien met
eenige Belgische soldaten te dans,en. Daar werden zij echter met de
aciivistische gedachten vertrouwd, en uit die bals .groeien eenige
activistische dweepsters.

0p de liederavonden werden naast een paar Vlaamsche liederen
meostal strijdliederen aangeleerd in d'en aard vân <Waarom? > en
< Frontlied ), \['aar, naast haat en rornantische overdrijvingen, op-
roerige bedreigingen worden uitgesproken tegen hert vervloekte Bel-
gische dwangregiem.

René Maes had het stuk ( Waarom ? >r geschreven. Het werd te
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opgemaakt voor den inlichtingsilienst van het IV" Duitsche legor.
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Kortrijk, lirugge,0osiende en Genl opgevoerd, en bekrvanr bijval; alles
was er in gesteld, om op het ge,rnoed rran eenvoudige iieden te il'erkeu,
en hun rnodelijden op te wekkon voor het < rnartelaarschap r der
Vlaamsche soldaten, evenals hun haat tegen d,e Belgische regeering.

Een tn'eede stuk r< Oe Ileldend,ood, >r kon, tengevolge van de Duitsche
nederlarg, niel. opgevoerd worden.

Spionnage.

Geen enkel werkje, ook van de laagste soort, stootte overigels de

activisten a.f.

Diende een hunner, JLrlien S., in het hamp te Kortrijk als spioen,
orn de nieu\r aangekomenen te bespieden, uit te hooren, en bericht te
leverên aan ,de Duitschers, een andere. die vloeger aan (( Ons Vader-
land r had m'edegewerkt onder den naam ( Lucifer r, en dic insgelijks
in lret kamp te l(orilijk de propere rol van verklikker vervulde, bood
zich zelfs aân, on] een Du,itsch vlieEeskader op een tocht boven l{avere
te vergezellen; toen dit door de Duitschers, bij gemis aan betrouwen,
gelveigerd rverd, trachtte hij op andere rvijze aan zijne meeslters
nuttig te zijn, na'melijk door op eene zeer vergroote k'aart van Havere
eu Etaples de te bestoken plaatsen aan ie diriden; hii rvist overigens de

Duitschers tot den tocht naar Etaples te doen beslniten, door te b'eves-

tigen dat sommige der gasthuisbarakhen eenvoudig munitiedepots
waren.

De versclrrikkeliike uitslcg van dat luchtbombardernent, waar hon-
clcrden zieken en Eekrvetsten en talrijke ziehendiensters om het leven
llvamen. is gekend.

En ile t*'ee hier aangehaalde rvaren, helaas, de eenige niet die aldus
tegen hnrr eigen land, tegen hun eiqen Ylaamsche makkers, spionnoer-
den...

II. - DE PIiOPAGANDA OP HET FRONT.

4.. Ylugschriften.

Kort na hun overloopen, begonnen ,de afgezanten, r,olgens het hurr
opgelegde plan, op ons front tal van vlugschriften te werpen. f)eze
rvaren met leennamen ontlerte,eken.d. < Beerkuip >r rvas ,de Sohaepdrij-
ver; ( Jideeltje r Haesaert; - < IJzerjonEen ) was Charpentier, de
eig'enlijke afgezant ; zijn speudoniem was alleen gekencl van den
Ruwaard.

Or'er 't algemeen werden die vlugschriften op {0,000 ex.emplaren
getrokken.

TIet dubhel doel was :

'l' De Legerkomissie inlichteni over
a) bii zekere activistische leiclers en b)

volbrengen dor zending
de Duitschers:

het
bij



Broeders van den Yaerl
Vao uit vrij Vlaanderco, praleod in goudcn zonncluistÊr, stuur ik u mrln

oartelijlistcn broedergro€t I

Ik keer.veer van eên tochtjc door ons lieflijte do.Pj€ en wicndehjkc
slcden. De Lente rilt en buppelt orer de zwellcnde veie landouwen. lk juich

en ik jtbcl, wijl alom, op dezcn stemmigen Meiavoôd, de forscbe. wanke op-

sladdingskr.et s'eerschalt van uii stanrpvolle Feetingzalen, van uit oDze las!.
bcraden, onverschrokkeil pers, van uit de Duitsclre en Hollandsche kampen'. Toch
schrijnt er weernoed io mijn ziel en, ontroerd, gedenk ik uw leveo ginds ro de

bloeclgrachten, uw leven çan alûre, misk€nde€trverâcbtc zwoegerS
Tot r". Mei van dit laar stond ik ook vôr'r den Yzer, ooest iL ci'oh Haverc

cn zijn elleadige bende roem eo eer helpen bevechlen, moest ik ook wroetên en

slaven in 't zweet milns aanschijns, mijn Vlaamsche spiereo en Viaamsch blocd
tcn ofer brengen aar wât m€t de diepste stem van mlin geweten vloekte, Ol
dât onmenBcbelijk, gruwelijk lèvcn van den Vlaamschep piot in de Ioopgravçn,

binst de erndelooze ûarchen en doodelilk rrachtwerk, nooit tendeo gesjouwd,

nooit genceg afgebeuld naar den zin rrn zi.jn meé*ers!
Ik gevoel het roo smarrol, broedas, uw eitrdeloos Eùtèlaarschap no al

4 Jaar aan d9n gang en maar sleeds zonder eenig hooplicht in de.toekoûst. Wanr,

;a, de toekomst grijnst zoo somber, zoo vol dreigend donker, nog wordt, helaas,

ecrlarg de rede nicl ingclùid
Eùfaeland, - het gri1pland, het la:rd van roof en kleine volkerenverdrukking,

de' rnoordenaar der Boeren en der Iereo, de moordenaar onzcr mo€ders en kinders,
de eeriooze opruier dic S€rviè, !IonreDegro, Roencnie io het gednng joeg en zc

lafhartigindensteekliel, -hetwilernogmaarnieitoebeslurtenzijovcroverings'
rnziihren op de Dortsche kolonies op re geven

Frankiljh, - dat rû den ioop der' gèschiedeus ors onophoildeod beslookte,
où2€ s!€den plat Iegdc eo ous'n aanzienlijk deel grondgebied afnam 

- 
volhardt

'rog sreeds Duitsch ElTas-Lotharirgeo, - rn de r76 Eeùw,door der ttanschen
lionirg Lodervilk de r4,vao Durtschland gestolen, 

- 
te rvillen rÀpalmen.

l)esnoods zollcrr 2€ huû Hav.rsche lakeien wel dwingen, haar uitg€pul
lcgerq€ eeD tweeden yrerslag te docn aangxan en als btuggehoofd te doen
dienen voor de stad l(ales

Broeders. hier onrrsaakt Nreurv.Vlaanderen. Een iilliug saû koortsrg,
Dnweerrstaanbaar leven vaart door dcn lande. We rvorden oen vri1. zelfsrandig
solk. Alom slaan de mannen en roDwen rechtoD'rnot hdtigharten koppigen
lop" en zweren dood aan Havere. Alonr klapr de 6ere, leelzwarto Leeurvenvleg
(n drrùnt drergeod en stormend de nacbtshreet: in Vlaaoderen Viaamschl
(-lir rnoer bel mcr het bestuùr dat oos 88 laar vefdrukte ên ve.traptç, dat ons
voor wat gotrd aan der vreemde ve'rkocht en ons bcste 6loed ougenadig cr meed.
aârdlg vergcten deed: I

Vlaaodeiens Zelfstandlgheid is urtgcroepen er de regêering eerûall€n vcr.
klaard. Straks teekenen we een afzooderlijkcn vrede en sleao we onverrvijld dc
hlnden aan t werk'orn ro oûs ergen h[rs, wÀar wc dan voor goêii hcer eo mæstet
zrln, cen ojk en bloereid volk te worden

Streng. onverblddelijk sL.eng zulleo lvc voor uw ileulcn optredeo, als ae

gott durvcr weegkcereo : de Haversche pâ\âsser en ule olililairc orffheid

Nr 24. Tract : << Broeders van den Yzer >.

Rckonscbap zulloo we trageo, Bcrobao, dtingcland en moordanear van

ous Vlaerehe jongcûs, vâÈrechter verl onze Vlaamrchc mogdcn, gij :f
schuwclijk rvangedrocht nn ceÉ joodscheo Boche, rckenscllap ôm de traoGo bicl
op rangrilpende mcê!ingeo vcrgolen door armc, doodbrave mocders, wler zoneo

g. or t'on 6erc volksg;iodh€id de gevaogeoisseo uzond of dced sneuvelen bion
rcrk.nnirgslochten

Rchenschap rulleo we vÉgen, ro't aanscbijnïan hêêl oos volk. gij rll.n
deschur{tige, ploerligefrôlten. vetgemes!rneronstweetenonsbloedenpochend
steeds, een knlenclcrr champagnebeket ln de hed, rlat al de Vlamrngen ten dood

nroestpr Ên 1'laarder"n çan ton lot teeo zon verfrànscht worden

Ni"rwaar, Mrnrster de Ceuninck, die toeo ge oog afdeelingsgencraal waârt.

rgo stralend gelukkig de roener kondet op}efen op de gezondheid . van

al deVlamingen,Aesneilveld tiidens de urtzinnige ritten die ge hâd doe! uiivocr€n.

Broedêrs. broedeag van gisler in de slavernii en dcn dood. brocdcrg, ha
nog duurbasrder oP heden,

Vl"aanderen roept u!
Ilrusscl der 2t Mer lgrE

Kârcl dô Sche€pdrijvcr
korporaal 3. liûr", 7"re koopraic

Nr 25. Tract : << Broeders Yan den Yzer )).

(Keerzijde.)
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Nr 26. Handschrift en gedrukt exemplaar van den tract van Char-
pentier. Dit gedrukt exemplaar r,verd gevonclen tusschen papieren
van het IV" Duitsche leger. Onderaan met potlooil de bemerking
< Charpentier (officielle Mitteilung an Vi. l'rontpartii (Debeucke-
laere). Charpentier, olficieele medeling aan Vlaamsche Frontpartij
(Debeuckelaere),



V3aesffis*hæ ffioldatçni
' ie ili:reil .i:'rir îiir:-:. {-irve c!eir'.:igir:g g','.:eien rlat de iiaverscire iegeeringi ui,; rrr-.r: ., ,iiirhe ,; i. ,i,.. pç111,;;1ç"i.'i.,u*r, t" *.h,",, nu.h nu. norh o,riL

,:.;i sch, -L ::;'. ,. ,','i., c: i:tir:clr ,:,i,,1 ;,1 !:.nerk"", ,i", *" Ui..r;:;;^r";.
, je liuii J ri^i :t , r r i ir:: r,, i 1'13r.;35ç j1q .,.,,,,"-.rrl n: dcn co.lcq ," rutt*n op..
i,rr:c:r, l' :nr.l;r,, i.. b.,!.;,rc,r"

'ii ',lr'",,-yf,n.,..o - 
-"'-' I;'o/:*".

,'i;,, 
: : .'- ,1:.)., ;',f. f: ;.,i:_-,*-:,,*1 - 

,..* _ " _*,*:
'!'i;":: ': 

.. 
.i- ' " "":':: -...', * -.'',k3;i- ./,-'";'.i.,.,, **,)".

,i;i;*'': ;, , - , ".,,,:,i.; .,;,1;r1ïi";l Ë,:;i;';)iïJi
;','-' ' 1: ' "''' '... 

'..'.: 
1"''"'+vur(zii;:', 3't z*é';.*1 ..t*a<-,srà-., ,,{"?:; ,-:: a,;:t/;:::y,-3::1' - '

-, '-,,..,....,-.--. - : ' ,"",_.irr!,:: t., *i;,-,_, )*J:l
i',i,' ".'.:-'.' .': .;'''.4,-{ .u'..,""'*. 'j",i'" ' -, nà}-l

;,j' Â z+::.::;:":,2 :o' â*u)a ;, iÇ,-7: ::;::::"-{,
,, 

:t' ', -,7,:, .-' ,t, ,',1,r_*.*- . ,,r'*,".,ci."-., *:?:1
I,r,, ,:.e{,- il::::{a, aS_4;
'' j ', tr:.,..,,-.... 

' '- ''t'27 1':'+ /"::

Nr 27. Een tract van \ran Sante. (Handschrift en gedrukt exemplaar.)
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2" Propaganda maken in tlen zin tler Frontpaltij, 't is te zêggen

activism en defaitisni terzelfdertijd.
Echter bemerkt men al spoedig dat het tweede overwegend is.
De meeste dier vlugschrifteu, inderdaad, zijn ONVERH0LEN

AI\NSPOIIINGEN TOT VAANDELVLUCHT.
Onnoodig lang over die vlugschriften te spreken. De toon was steeds

dezelfde In een dezer schriift De Schaepdrijver : <<WaL De Ceuninck,
IJernhe'im en and'eren hier te wachten staat i,s eenuourli,g cle dood-
straf n. Hij dacht u,aarschijnlijli aan de stral d.ie zijne eigene mi,sd,aatl

uerd,ienile...
I{oe die vlugschriften door bemiddeling del Duitschers in onze

loopgraven terecht kwamen, rveten rve reeds.
Een der vlugschriften nochtans v,erdient bijzonder onze aandacht:

het is lret vlugschrift van Charpentier lr'aarin hij, uolgens afsprank,
zijri 0FFICIEEL VERSLAG AAN DEN RUWAARD brengen moest,
en dat door zekere rçoordschikkingen, tusscheu den Rulaard en
(lharpentier overeengekornen, te herkennen lvas.

< AAN DE VLAAMSCHE SOLDATEN.

Als gij in 'de blo,edgrachten van den lJzerde d,agen en de nachten
ovrer u hebt voele:n heen'schuiven tr,oosieloos lang, irebt gij dikwijJs
vol r.erlangen uitgekeken naar Vl,aand'eren .aan de ove,rzijde. l\[et
angstig hant b,ebt gij de gebeur.tenis'sen d'er laatste tij,don nagegaan
,e hoop ên vr€,€s hetrbe,n u betr.rtelings aangegrepen. De wi'chtige
vraag moet gij u gesteld he;bben : weet het volk in Vlaand,e'ren ,dat

in 't 'IJzertreger het Vlaarnsch gevo,el het krachtig'st l,eeft en Vlaan-
cl,enen 'er zijn ko,enste verdedigens vi,ndt!

l)e boodschap is geb'racht, dre dageraad van Vlaan,deren's zonn,e is
hior opgerezen omluis.te,rd van d,en bloed,s,chijn 'd,e.r IJzerhelden. H,et
Vl,aamsche volk w,e,et nu weùk ,een tragisch,en strijd om het zijn of
ni'et zijn, zijrn ,edelrste zonen doon'w,o,rstelren. <, Vlaande,rens Weiezang
aan dren IJze.r > heeft voor ,aller oogen het drarna ontvo'uwd waarin
gij held,en ,en martelaars zijt. In ee,n storm van vero,ntwa'ardigirng en
wood,e heeft het Vl,aamsche \,.olk vloek ,en ver\,ven'sohing gesli:ngerd
naar het hoofd de.r H'averrsche b,eulen. Vuisten ,staan dneigen,d ge-
bald om het ,lij,d,en en .d,en dood van zooveel jo'n,gens te wrreken.
Duizend,ern ziin ger'e'ed voo'r VlarandLerren's heil 'den strijd tot het
uiterste te voe'ren opdat uw ôlo,ed niet nutleloos zou gev,lo,eid hebb,en.

En met ,de 'rilùing van smartgevoel ,diie ied,er.een doorzind,erde ir;
een gnoote vreugd,e over 't land gegaa'n. Wan,t wie zal Y,laand,enen
n,u ,nog te vreezen tlebtren nu zijn sterËste zon'en aan zijne zijde
staan, nu zooveel krachtige armen zijn,en di'enst zij'n toegewijd?
Laat de Franskiljo,ns nu n,og hopen dat het leger bij zijn terugkomst
za;I dienen om hun vu,ige verrfranrsc'hingsplann,en uit te voor,en. De
tijd zal hen treenen ,dat hun rijk ten einde is.

Aan de groote taak ons opgel,egd heb;ben wij ove,rdrote,n gearb,eid
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met inspanning v,an a'lle krachten. tlitsluitelijk uolgen uij (Charpen-
ti,er ,en Van San.te N. v. d. S.) diegenen in wien gij betrouwen stell
en geen haarbreed zijn wij afgeweken uan den ûoorgeschreuen weg.
De heilige tttcht, aatt dewelke wij imnter onderworpen blijuen,
hebben wij ten stipste gehandhaafd. Doch gebnek aan i,nlichting
heef't,soms den twijfel in orns harte geslagon.

I, II, III, W (1).Veel reeds is gedaan en nog blijft er oneindig veel
te verriclrten over.'l ZaI de taak zijn der lJzerjongens't werk hun-
ner broed.ers te uoleinden en te bezegelen,

Uit moet het zijn met geduld dat lafheid wordt, met zachtheid
die lamlendigheid is. Waqrom gedraald als 't recht dat gii uraagt
steunt op de macht die gij bezit. Mo'elem e,nkeùingen ontzi,ern worden
als 't w,elzijrr van gans,ch reen volk op 't sp,el staat? Moet het bloed
aan den IJzer vorgoien ni'et dien,en om dat w,elzijrn te bevorderen
of zal he,t doo,r ,d,e vijanden van onzon stam tegen ons eigen zelf
rvrrden aangew,end?

Vier lange oorl,ogsj,aren hebb,e'n de Vù,amingen 'uitgepu,t en zijn
beste kr.achten geslo,opt. Nu moet e,r een eind,e gesteld aan on,recht en
sc,hande, aan rouw ern 'elrle'nde, aan Jij'd,en ,en ba1l,i'ngschap,

Ja, ntt. ntoet het, want het uolk roept om orede, en die stent moet
qehoord worden!

A1 het bioed dat gevloeid heeft vo'or België is voor Vùaande,ren
nutteloos gewoerst 'en zelfs noo'd,lottig. Waanom nog offe,ren aan den
dood ,als Vlaanderen uw l,even rnoodig heeft. Uw volk de oPp'erstre
wel'daad schenken, terug d,e vreugd en 't goluk in all'en huiskring
brengen, ,dat is uw p icht,

Gij hebt de regeering ueroordeeld die uolhardt in hare nisdaad,
haar dooduonnis moet uoltrokken. Nu is 't uur van Vl4anderen ge-
slagen en als gij dat u'u.r vediest gaat miss,chi'en de e.euwigheid voor
Vlaanderen venlore'n.

Laa,t dan teenhartigen ,en gevo,elsm,ensche,n (V) torzij'de, die voor
de logische uitwerking hun,n,en begi'n,selen terugdeinzon. Als dire in
werke,lijkheid hun voùk li,efhadden, zoud,en zij er iets voror ele'offer,d
hebben. Nu vneezen zij 't gezag te verli,ezen dat zij vroeger hezaten
en waarop zij .n,og reken,en o,m traten ùerug een ileidende 'r:ol te ,sprel'en.

En intusschen blijven zij ongevoelig aan Vl'aan'd,e,ne,ns lijd,ern ,eu

weigeren hun volk den zedelijken rsteun di,ern het rru rnreer ,dan ooit
behoeft.

Vl,aams,che soldaten, gij hebt ,reed's m'eer dan vier ùange
gestneden en geleden. Dat nu ,dat a.lles aan Vlaan,deren ten
kome.

Staat recht voot' uw recht : uw uolk uerwacht uan tt de
daadl

Janen
goed,e

Iaatste

IJzorjo,ngen.
Inlichting en dokumentatie rvorden gevraagd. >

(1) I, II, III, TV, V: Vlaamsehe leiders die Charpentier waa mocten gaan
vinden (o. a, Dosfel, Depla, Speleers.)
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No 43.

Nr 43. Aktivistische plakkaten door de Duitschers
voor onze lijnen gelegd.



Nr 44. Ahtivistisch plakkaat, door de Duitschers
Yoor onze Iijnen gelegd,
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Daaruii blijkt dus tluidelijk dat ten ti'id'e uan het ouersturen d,er

af geuaardi,gden, de frontpartij wel degelijk gereed \ras orn de wapens

neer te leggerr en naar den vijand over te loopen. 't Is over de rnoge-

lijkh,eid en de wenschelijkheid dezer daad d'at Charpentier zich moest

inliohton, on in het, vlugschrift leest men duideiijk zijn antwoord.

Hij koert zelfs gedurig en steods dringender er op terug.

'. gu,tï. wlaTcsilsleqlFrr-lgilE nqMr
'-'| ,-. vn * i

rail!ù&n?rù{rqnq"p 1ù ltrFi4 r,*}rrd n,;i',?r@
.*.nÈtsrr4..v. ;.*d

$hr."Èt-i-!,,\ \"&Éa d..;,*rq&F. v^ùr-*-ô,
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te,k]*q,r.*dre.&4Ar' ta*tàrr4-.. r.N *t|:ù/1

,.-.,,rilrtrËrf.?s,uDtr Àr.eKt,
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#aqàrdÀfld!'d,!i.#-.r-.re. È,..t{ *.,' M .

Uiij kdar ù$ met nbrndl
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Nr 45. Aktivietisch plakkaat, door de Duitschem
voor onze lijnen gelegd.

<'t il'al d,e taak zijn der llxerjongens't uterk hurtner broeders te
uoleind,en en te be;;egelen. >

<<Ui,t moet het xi,jn met ged,u,ld, d,at lafheid, wordt, met xachthei,tl
die l,amlendi,ghei,d is. Waarom ged,raald, als 't recht d,at gi,j araagt
steunt op d,e macht die gi,j bexi,t. >

<< Ja, nu mlet het, r.t,unt het uolk roeltt 0m urod,e, en d,i,e stem moet
gehoord, worden! n

<Gi,i hebt d,e regeeri,ng ueroord,eeld, dia uolhard,t in hare mr,sd,aarl,,

d,ootluonnis moet uoltroklten. t
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<r Sta,o,t recht uoor u,w recht : utu ttolk uerwacht uan u d,e l,aatste

daad! ,,

,Tlen merke voorai den volzin :

u Ili,isluitelijk aolgen u'i1 (Charpetrtier en Van Sante, N.

diegenen i,tt wien gij betrouwen stelt en geen haarbreed,
v. rl. S.)

zijn wi,j

een naartàlàât 
"oôi 

ùraâ;rtai'ixËîriitreidt

Nr 36. Gekleurd plakkaat van l)uitschen oorsprong.
(Aktivistische propaganda. )

af geweken uan d,en Ltoorgeschreuen weg. De heili'ç1e tuch.t, uan dewelke

wij immer onderuor'pen bli,juen, h,ebben wi,i ten stipste gehand'ha$d'. t
Waaruit len overvloed,e blijkt, clat ze OP BEVEL VAN DE LEI-

DERS hun verraad gepleegd.

Naast die vlugschriften wierpen Duitsohers en activisten ook nog

activistisch'e en defa'itis,iische chromo's.
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Nr 37. Gekleurd plakkaat van Duitschen oorsprong.
(D efaitistische propaganda.)



Nr 38. Gekleurd plakkaat van Duitschen oorsprong.
(Defaitistische propagandâ.)

iDe beschieting i.an Oostende dorr de flngelschô vlctù op 22. 9. 17

à.{'
w
s

7 '1À



De Engelsche
vooryechtêls

der bescl-ravrng aai
hel \1,erk !

l-4ce Ë:ngeiai!C
irel ramirsalig*

iJelgié wi! b4vrijdon !

ar.r .ueerr t'ou!en o'l
ri"Jcré^ vân lR getgr:.ht

Nr .10, Plakkaat van Duitschcn {rorsprong. (Pr:OpaganLlx tegen Elngelantl.)



Nr 41. Gekleurd plakkaat van Duitschen oorsprong.
(Activistische propaganda. )



Biede geeft de ontvang

rrret de helllr of stok te

do'or rwaaien

verst, aan.

Bifte bestâtigt den flmpfan# durch

Schwenken nlti F{ehm oder Stork.
Nr 46. Duitsch briefje OU ""^ 

pak aktivistische bladen en plakkaten.



Nr 47. Duitsch verzoek om niet te schieten, mei potlood op den rug
vân een << Aalmoezenier Vandermeulen-plakkaat >>. (Zie n' 36,)

lq{è'il

Nr 48. Briefje van Duitschen oorsprong, in 't liranstir opgesteld, en
gehecht aan eeil exempiaar van << Vlaanderens \!',eezrng aan den
Yzer ), dat rnet andere schriften door de Duitscirers iu onze iijr-ren
werrT bezorgd.
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B. De Brieuenbus.

Van Sante maakte rcchtslreeks deel uit van den inlichtingsdienst bij
het 4" Duitsche leger. llij d,eed d,e vlugschriflen in onze lijnen rverpen
op de best geschikte plaatsen. illaar rveldra vond hij nog iets beters.
In hunne propagandatochten zouden de overige afgevaardigden aan

Nr 28. Brievenbus, door de Duits,chers voor onze lijnen geplaatst,
Daarop in half-Vlaamsch, ha'lf Nederduits,ch : << Briefjes inschmieten
von II. \{ij zullen afsturen tot Vami'li en elders >.

d,e lieden die een familielid op 't front hadden voorstellen hun een

briefje te doen geworden, langs een neutraal land; natrrurlijk, zei
rrren hun, rnoogt ge geen kwaad vau de Duitschers zeggen. Vele moe-
ders, vroulen, zustels, die naar' een rvoordje nieuws snakten, over-
handigden aldus een briefje, waarin ze moestal hun nood kloegen,
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hun angst over den duur van dien eindeloozen strijd, en waarin zij
tevens orn een klein aniwoordje, een teeken van ieven, smeekten.

Eens,in 'tltezil gesteld dier brieven, iiet Van Sante ze ver,menigvul-
digen eri verschillende p,akken maken. Voor hel front .eener divisie
waar de Frontpartij zekere aanhangers teldg werden dan deze pakken
neergeiegd op de plaa,tsen die'door overloopers war€n aange\rezell; en

om t,e ,doen ver,st,aan dat er mocht geantwoord worden, lveld op de-

z:elfde plaais een bi'ievenbus gesield.
Van dien die'nst maakôen vaatrdelvluchtige activisien gabruik om

aan hui:ne makkers op het Tront te schrijven en ze insgeiijks tot de

desertie aan [e zetten.
De brievenbus ('1, is te zeggen

daten) van het iijdschrift, < Door
zeliden zin.

Ziehier enkeie staaltjes :

(") C. Fr. (Grenad'ier) maak je gereed,, kerei. ilIaak dat je er niet bij
bent als d,e hurde noten word,en gekruaht.

De C. Ch. Doe wat ge doen moet, uao.g ze &an tselgië.
Gr. J. Kom spoedtg onie r,angerl uersterken.
ù1. R. In naam onxer ur'iend,schu7t, wensch i,h u hier spoedig bij mij.
S. G.l'elen u,uter onde mukhers wenschen dat ge mee komt bouwen

aan ons ni,euwe nationa,al gebouw.
C. l. Het worilt warm, hé? Vaag er je uoeteru aan.
I"lzet'jorLgen (Charpenlier, N. v. d. S.) aon clen R. (Ruwaard, N. v.

[. i\.) ur aag t 
ç1 

e do cumenteer'd,e vne il,ew er hers.
tlfaar de Duit,schcls en de hen vooriichtende activisten, bedrogen

zich deerlijk, toen ze de Vlaamsche soldaten ,naar ,eigen maat wilden
mefen. De overgroote meerderheid had voor hen slechts verachting
over.

Eens ze'ifs lvilden zij meer rechtstreeksche propaganda beproeven.
Een dor taalmannen vair den inlichtingsdiensl, vergeze]d van trvee

activisten uit het kamp van Kortrijk, begaf zich in de loopgraven
van eersie lijn, dicht bij onze'grachlen gelegen, tegenover eene divisie
rlie zij dachten door het act'ivisme aangotast te zijn, en begon in
de lilaamsche taal de mannen toe te roepen, hen aanzettende tot vaan-
delulucht. Zij mo,esien zich haasten goede dekhing te zoeken, en de
plaat te poelsen. r,vant naast scheldrvoorden krogen ze weldra ook
andere ,argunenten naar den kop...

L. uDoor Vl,aand,eren heenr.

Dit tijdschrift, voor het Belgisch front bestemd (eenige exemplaren
rverden naar Gôttingen gezonden), verscheen vanaf '1948 rvekelijks

de reehs berichtjes aan frontsol-
Vlaanderen heen r werkte in den-
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op vier bladzijden van lilein formaat en \rerd in de drukkerij der
Kri:egszeitun4 (officieel blaci van het 4" Du,itsche leger) gedrukt. Alle
kosten lrierden gedragen d-oor den inlichtingsdienst. In 't begin r'r'as

een Duitsche taalman m,et het opstelien gelast. Later nam Godfried
Rooms, die te Gôttingen de ziel der activistische berveging \ras ge-

lveest en die om beq,ezen diensten rvas vrij gelaten, hei bestuur over.
Hij had Vlaamsche mederverkers en vier photogralen te zijner be-

Nr 29. Nummer van het blad < Door Vlaanderen heen >),

met portret van den overlooper de Schaepdrijver.

schikking, trvee Belgen en twee Duitschers. Later nog nam Van Sante
het bestuur over.

Die G. Rooms rvas de votrrnaakte type van den zedelijk vervallen
kerel; tot in de gemeenste verklikkerij was hij terecht gekomen. Lakei
der Duitschets, sch'een hij in het overdragen e,n in de bestraffing
zijner landgenooten een duivelsch genot te vind,en.

Wij laten hier enkele namen volgen uit een zijner rapporten, waarin



Nr 30. Nummer van het blad < Door Vlaanderen heen ;r

met portret van den overlooper J. Charpentier, offi-
cieele afgevaardigde der Frontpartij..



No 31.

N. 33.

Een nurnmer van het bladje <

No 32.

No 34.

Door Vlaanderen heen >.



- 197 --
hij weerlooze burgels aan de r,vraakzucht onzer vijanden overlevende,
crrdat ze hun Belgisch vaderland beminden en dienilen (spionnage,
enz.).

Frans [.orre,'[ù ondelghem; Ph'ilernon Ster;erli:,nck. u In't Engelsch
Paard>, Gent; August y-an Loo (,Saffelaere) en twee Ttri,esters uan
al,daar - tegen wier in urijheid,stelli,ng de frontlei,iler ztch aerzet --;
Armanil, Rasschaet't, Ce.oû; Hegman, Lungemu,nt, Gent; Hui,s Maurtot,

N' 35. << I)oor Vlaanderen heen >.

4, Yeldstraat, Gent; Logist. Gentbrugge; flerslot, (id,.); Lef èare (id,.);
Delbaere, (i,d,.); Declercq en dochter, Kortrijksche steenweg, Gent;
Asman, S int-D eni, j s-W e str em ; H ey s en E dmon d, B ag atten str aat, G ent ;
Vanderhaeghen, Camille, tr,ouendeghem ; Becker-Hoyaert, Gent ;
Dem.oor, gezusters, lVuchtebeke ; Decosier, 20, Groentenmarkt,
Ge'nt, ettz.

Zieda.ar dus de ( martelaars >r als verklikkers hunner eigen land-
genooten ontmaskerd.

[nm Uaalrdrnl rIEFnl
I G.rlts.lrttrr! bttbl^d I

I uto''"t. *uo,*r 
I

I r.^-1.'ndrdtri ûa'a

I rr;,:Lix;:t *1t*:xi'fl;ix"j;i; rl
I t'er"^ ' !i 1 rr^

lmËÊil'*{rf:{T .l
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