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HOOFDSTUK XII.

OP SET TRONI, SEDERÎ 4ET STIIREN
DER AFGEVAARDIùDEN,

In Moi ,en Juni 1018 bereikte de Frontpartij het toppunt harer
schijnmacht.

We beleefden in die weken het hachelijkste tijdperk ran de oorlog-
geschiedenis. De Duitschers hadden all'es op het spel gezet, en beukten
rnet orwerrninderde kracht op 't Fransch ,en't Engelsch lront,om toch
ergens de ijzeren keten door te breken. De strijct werd met razernij
aan beide kanten gevoerd. Maar onder de mokerslagen d]er Duitschers
scheo,n het front der Verbondenen op verscheidene plaatsen te
zwichten.

Het was het geschikte oogenblik voor de activistische b'ende om
h,et verraad in m,assa door te drijven, om ons leger rveerloos aan d'en

vijantlr over te leveren, om een doorbraak te vergemakkelijken, op
het oogenblik dut de Duitschers op het Belgische front den grooten
aanval zouden beginnen dien Charpentior in den naam van de Leger-
kommissi,e \ilas gaan afsmeken.

Die Legerkommi,ssi,e nam dan ook zorgvuldig alle voorzorgeu om
hun CAPORETT0 in alle bijzonderhedon te doen slagen.

Ziehier hoe ze hunne handelwijze bij Duitschen aanval samen-
vat[en :

Stelregel.

't Vlaamsch l,eger ntoet aoor Vlaanderen ltehouden bli,juen.
{' fn geval van aftocht uerlaten ue ons grond,gebi,eil ni,et;
2" fn geval van algemeenen aanval, door een oaermnchtigen ai,janil

(li,eaer dan û,ch te laten uitmoorden) leggen de anngeuall,ene eenheden
d.e wapens ned,er;

3'Bij getleeltelijken âanval, waari,n d,e keus tusschen leaen en d,ooil
gestel'd, wordt,i,s't ptl,i,cht't l,etten te behoud,en,d,at i,n d,en d,i,enst uan
Vlannderen staat-

Ouerloopen is d,e uerzwakki,ng uan 'de Vlaamsche werki,ng op het

front. In d,e hui,rlige omstandi,gheilen bli,jft geen gelegenheid uoor
d,e Vlaamsche sold,aten om aûn d,en anileren kant uan d,en lJzer Àegen-
r'ijk werk te rerrichten.

L. K. (Legerkommissie, N. v. d. S.)

De ondervraging van een sergeant.rna,joor, 5" L. R., brengt nog
eenige ophel'deringen.
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A. O. K.
Belgisch Leger.

Bijzondere ondervraging van een.sergeant-majoor, 5" I. R.

Sin'd,s J,ang bestaat :op 't Belgis,ch front eene .( Vlaamsche Front-
partij r, D,e p,artij heeft,e,ene hervorming on,d,ergaan; zij he'et thans :

Vlaarnsch-dem'ocratis'cb,e partij. Vel,e V,laams'che officieren, die haar
kennen, zijn haar goed gezind. Op het programma, buiten de wel-
bekende Vlaamsche eischen, algeheele gelijkheid der twee talen,
vorming van Vlaam,sche 'en Waals'eh,e regirnen,tern, bestuudijke schei-
ding, enz,, zijn er eenige punten van economischen en socialen aard.

- 
Zoo wor,dt aan d,e l,ed,en bij hurn ,aftredLen van lrret legen ,e,en'e ve,r-

goeding van 1,000 frank toegeZegd. 
- 

Men wil rverkmanswon,i,ngen
doen bouwen. --- De leden, die voor hunne Vlaamsche overtuiging
wordeln gestr,aft, worrdern .ornd,ersteund. D'e I'eden betal,en €enre weke-
Iijksch,e bijdnage van fr. 0110. Het doel d,e' in,richti,ng irs het vol-
gende : Doo,r d,en ,e,con,om-isclxen kant zall dre beweging zeke,r mee'r
volksgezi,nd worden on,drer d,e sold.aten. De ,l,ei,d,ers hop,en ,dat door
de gelden der leden te beheeren, ze deze vaster onder de hand zullen
houden, namelijk om het overloopen in kleine groepjes te verhin-
deren, dat naar hun oordeel, het grootè doel in gevaar brengt, name-
lijk : de volledige overheersching in het Belgische leger, waardoor
zij, met geweld, alle krijgsbedrijvigheid qp een gegeven oogenblik
zouden kunnen stop zetten, en het oprichten van een zelfstandig
en onzijdig Vlaand'er'en b,eko,mien... ,,

Het,stuk geeft,nog"$er'deren uitleg en is door den inlichtingsofficier
Staehle onderteekend.

Daar in dien l,ijd, zoo,als hooger gezegd, de Legeroverheid rnet een

mogelijken terugtocht onzer troepsn over het kanaal van Loo r€kening
te houden had, werd een deel van het z\4/are maûeriaal ten \ryesten van
het kanaal gebracht.

Aanstonds werd het nieuws verspreid en werden schikkingen rond-
geseind.

In geval van aftocht moesten de vo'lgelingen der Frontpartij, ver-
wittigd door d,e leiders, trachten hunne eonheid in wanorde te bren-
gon, bij voorbeeld door in kleine groepen zich in een naastgelegen

eenheid in te schuiven, om alle marschorde te breken. Terzelfdertijd
rnoesten ontzenuwenale en schrikaanjagende ber,ichten in ornloop gazet

worder, zoo in eene eenheid een ernstige, oproerige beweging ont-
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stond, zou men met vuurpijlen het gansche leger.verwiltigen. Wat
ook gebeure, mcest men alles te werk stellren, om het kanaal van Loo
niet over te steken, en bewerken dat de m,eeste mannen en de grootst
mogelijke hooveelheid materiaal ten oosten van het kanaal bleven.
Men mcest in elk geval bij de Fransche grens stilhouden en desnoods
de Duitschers doorlaten, in den rug van het Engelsche leger.

Een hevig Frontist noemde dat plan het Belgisch Caporetto, en

laatst, nog spraken gevluchte activisl,en in Holland in denzelfden zin.
0ndertusschen, br'aken werkrveigeringen uit onder de eenheden

gelast met het overbrengen van het materiaal, namelijk in de 5", 6'
en 15' Linieregimenten. Natuurlijk verzwegen de leider,s der Front-
partij, die cle opstokers waren, aan de mannen hun ware doel, om
alleen hunne rnistevredenheid op te jagen door het uitbuiten van
allerhande grieven.

De tegenslagen der Verbondenen op 't Fransche en 't Engelsche

front werden tot reddelooz.e nederlagen overdreven, 'de Duitsche macht

als onoverrvinbaar voorgest,eld, ,schrik en onûmo,ediging werd gezaaid,

en alles werd arngewend orn de zed,elijke rveerstandskracht der sol-

daten te breken, o r ze bij mogelijken aanval m,aohteloos aan den

vijand over te leveren.

HOOFDSTUK XIII.

< IIERAUS !... >)

De Ruwaard bij de Duitschers.

Gansch de rve''iiing der Frontpartij in de Lente 1918 was gesteund

op d'e hoop eener Duitsche overrvinning; de berveging werd te stouter

laarmate in Aprii, lTlei en Juni de Duitsche stormram op clen muur
der Verbondenen beukie. ilIaar zoohaast de krijgskansen keerden, zoo-

haast het Duitsche triomfiied was uitgezongen, klonk ook het Front-
lded, een toon lager'. Zekeren trachtten terug te keeren. De leiders

wer,den rnin,aan'matigend.
0p t8 September worcl[ korporaal Ad'i'el De Beuckel'aere, van het

22" linieregiment, gevangen g€nomen te Kippe. IIij verklaarde des-

tijcts in d,e Kamers da'r, hij zich dap,per verdedigd had.'t Is mogelijk.

Zekcr is het, dat zijne werking aan deze zijde van het front voor de

activisien en hun vrienden, de Duitschers' van grooter belang was

dan eene rverking aan gene zijde. Indien er minder tijd verloopen

was tusschen het gevecht en de ondervraging, hadde'n de Duitschers

- naar hun eigen verklaringen - hem trerug in onze lijnen gestuurd'

Hij rverd na zijne gevangenneming onderhoord.
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geîuLgsn genotlez at 18.9.78 b.t .lgctet tntcr.tehter. be! Itgpo
Ûber

dlc a,cttotsttrt.ohc Frontpc"t6'1, 1,. Dcl,Olso'ô,et lcere .
3-tÉF3a.--.t

Der ÇeJttgene, Dt.phtl,. llllcl, Debauaheloata, let llor Obr,atzn
iler a.Èttotsttsohert Frontpartd' t. Èel,gttohen 8.evet er tet 30 Jo,hr.t
dlt. lE EiDtlberal Proleoeor a. ttrLendut su 

'ent.
- Dtc organteatlon d,teaen Frontpa,rtel tttd tn etlen h/,,.kten be-

BtAtlgt ole tn Sondenvernchawtg f.0.1 D.fr,2676 oo. 1.5,78.

ern lu,tte wr dcr ton-

@tte dct Âu/t"ag - ddo Ettveretd,ntlnte der deut-
I tU - eahet Itllti.'.beàd'(le vo?o,,'ageoctrt - , 'lt 

etner Sel',e tht naterLt
ll. , lX Zton berLarlnteF llaaanflhrer, tte ProJeseor 0oaJel, Dr.Deple u.e.
-' h, '- In besettten Belgtqt BtloÈapraohe tu neluen; dlese ?Larenfû,hre> eo
Ul 1ll. te hplilen- oh aÛn Zuaûtûdêhù lle> lhtln/- etn ln 8.ld'îù tL] àc

Lht naterLt-lX Ztoh berLannteF lladanflhrer, tte ProJeseor 0oaJel, Dr.Deple u.e.
- In besettten Belgtqt BÛotapraohe tu neluen; dlese ?Larerrflihre> e

tût Drtjlen. ob etrn Zueetteagehgt lter lÈttùlater. ln Eel,tldn alt à
?Laueifi]hver solÈ.1,8 ùeaettten aeLglen BUOXAptoOne tu nenten; dleae FLausnîUnVet AoL

terz prtjlen, ob eÛn Zuodatettge\gtl ller lÈtlotatot ln 8el,glen 
''lt 

der

Wtt des Clw,rpentte>' aahen B erlohtee
garen geolaae fortetellungqt 7n det leat d,ee Serlohtea varetnbert
oond.enç oeZoha nttn ileæ Obta&n de, FpontporteT beÈdnnt oaten. (DIc
Eennpoîte oaqon hl,er Èehotnt. I.0.) liirlle der DeFtoht tlunetlg oz.a-
ial,ten urld, ctn Ivaattetzgehen .liglloh .UaoiLetnez, ao eoT,LtstL oûle?e

.fbgeo@zdte el,t ùettergehanitstz fol,Lecohlar,.-iiber âie F>ont geeahtakt
"v ender, .

DTea€t Reptaht Chd|perLtdeFe tat aber nToht 7n ctsn Eeotts dca
ob*sna,a de" hontpartôt ge|angt; atl6 dteeev Eruade tet dte lb-
oencll^g iLer zoetten lbor'ùtwg, die aollon noÈentl,toh beett,,'-t oe',
umterblteben'

"""n**##tâ.,i111ffio&#t dzroa charpetztl." ût aev ,.'ont o,t,ro;retterzptoprga dt ûe? oloh dt,e Fvarztpavtat Dtoht, unbedlngt 7F Etaven
d,ar{îbe?_, .eD ee 8l9È a. eutherzttoahe Soh'.tltétl:pon Charpentter hdn-
d,e1:e;-Tnebtcondere hteLt a,an ee fi;F nëgltob;-dq,ae d.ei te,nperenent-
trçZ,e'te Soh.eepdrlJuer aetne etgenen lrtihel'utttet dce llas'en
C',4r'Dent1'-rFs e|schetnen id'a69t rii,d-e.

/4'rÊi:i t
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poral Charpentter elnût tïrt|.tohet lulttdg uon Acr Frontpartel. Der
frctlkenttdgen Eaaaert und, den torporal forreele gtngcn al,a ,ôg-
fil'âre' )ltr.liàFenll De So'i.a.epilrtJûe|.gegen dcn l'-llel,. 4G, bont-
partet tltkdr, Dle tlorolE Ùere'ta geG,clclct surùe,

t,,,t ^.! Fnontpertei e,ig7.Ûoh cel; €harperttlel sotl,te abvi)bcr. sr dtc Front-
n&T *xtl'F partei blrtro'l.t-an, gletoiuetttb @.oh vo, beeetttan îebret aze çtne

i,:J,N:i':7:,r.".-: ,o^"-' ,on"^",:.'^"-o.^.:.no"' 

r' stnne der trontp*tat eît-
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Ît Eroeaet und o@zt.it gtngen itleee A"tIÈeL tlber dae Xese
êe a a à ninàuâ, 

- oii- êi o Fnon-t pa.it,tl 8t P Fo Beg@tda tlir a a eoÈaëla at g
Irlett.
,U", 

*"
--- vei deF Ptopags.EtLo Charpenflere ee! dDeP dte lld'utsone rrege

gegâliib€" det Dejalttaeua trn dq, Etntetgnnil getreter..

d! e a a P F o p ag dndo eln er. g ro I s-en, t lndnLoL 
-g 

e-
8ebe>Lavllà ooaarl?,oaaener Ierbdnde Ln Fæageeaokt " vstd, ea set doe Ueba>Loi!à oesorl1'oaeener |erbd'nde Ln Prage

cezoaên .ovatsn. fell r'ait aÈcr ilohl tuaste, ob etn Elnveûl'êLter. a7t
âcn TxtTvtater tt àeeetaten Bctolon euatallita geÈon e?z ter und- oor
àllsB ààiL dle lcueaerunoen aan-utlloher devtaohor Sotte nlaht-ÈLar
6r.LeEr6n z!,@easrè- dolt--Bâleachl,aild geEIZT,t sat, Ee'l'7lm aetne Setrt.Zteogen. doee ilcutachïaild geEtZT't 8êNt telgtërt aelne JeL

11 ov 1,iana- h.abq d.Ic Epontoartel aahlleealf,oh aelteree

getogen .ovdsa" letl -.ûL abc" nta4*t
A'n tktl.vtBte'tr tt ùecetatert Bclgtan

6FÈdFIOËn6A al8ùg€n. glQta seUEACnLWas gse..b. vë
atdlttgbelt eu Z;LsEfr, 'ha.be irle Ênoatpartel a

utrk d
à etne lerstôndtgvng nlt dcr ùetgtrsor..flëALt &Leo Acbeuekel,aerc eLne ferstëndlgung nlt dcr ùel,gtso

legtettng fU, auegeaohlooeen, ao etsohel,nt i'l"t andere>aettc eln,

s eb sù @4 g _u_C l_19t.:f .

laLes eon d,et E"ûntDcrteT:.ffi"oltoFgan7sat!al,h'beEo!te|elo|tsoh|7tteE.-
sscâÉ. tFott dev g'.oa.ea ëagetDllntg e.ttqLa der Reg!'erung.

Ête EcaT.envnlo eet atoh- clar laoil dor llèlateohan Seaegn*tg oohl
beauaaÉ. Sia suoîe d).roh 

'ohelnùc;l.3 
ZugestttrtdrÙIetc llte Flaton tl

beaoù/'tahtlgm, beharre ebar ln ollm prtnztpTell'sn' fragat æ't

Eine E7nl,avno saleâl.en Reotenlnl und Frontpartet 1'!" dte
azok t@! CduecTaa:rt (EeohtsansâLt atâ tnteerpen), geletlger Etihrcr
AaF Pasatoisten" B.Zt.7n Eoïïcnd. bet sel,net Eeavoha q, êeF b.i-
gtsohcn ?roat lizlaag lugtuti de.ts. uergebl.loh etngeeettt haba, Mlt
A8..8. ,fflp..auogeeôblôceea, Auoi bet del etugïTsohen Segter.ng bqbc
eo[t Cazaeiaept stÈe Âb?,el1ttÊ?g ertal*en.

Der telagarc, deaaerl Stellstg als ab'ataJ4 ddF E'.egrrzg Aar
Ù.l,glBoà,on âegtcntgig sarLz bekannt tar, oboohl ale ea Ûht nt'oîlt
e,6oh.etseÈ hoantta, aaP Eu derr f evll.arl/tlvâgen 1D llntstertEs !,2 Lc
Eavpc Blt uæt Ceuùelaart augaaogen oopd,en, arnd ee gelûtg lùl ûo-
aetbst ncoh Aen ergebnlsloacn ofittteL|en Eeapreolwngen, t)an 6duee-
Taert aon rlor Sereohtlgtlng d.ei lôrdemngen d.er Frontpantel su l)ben-
tevgen.

éuoaÀI erllae. qV4g_ tle, dr et lld;I I ahpa"tetr. den PoeeT,vtaten und ila> I
agesonLogaen, ao elaoheznt .znD ana,elelaeLta ez-n&
de, d,ret fldntaah4" -EgltptltroJltwgen, dc" Euôntg
Ltleten und de> lhtivtgterl. tn beeetgten 8ê'l,Etetl;Ëc|;;t.

l7.o Ètds7€7. der Poll.ttk aler- Frontpottel boseTolnat îefatzgetret
d' L e E n > i of-Tttifc'ë6 dT-6VtEâ f dn d,7 g o e r u iZ t e t en F I an d. e rn a tnn e rhà?, b
el.nee lreXen BeLgletza und d.le EèrbetJVhrung einea lerotdndlgvnge*
hZedei.b a sTe ôh ei d.T ed ed E eZ g t en und' D eut eôhl att d. D l e Ort&Q\ qg!'q

l! .r ft'- f a e t e t n e ùiir, dt s e t t&.I dn4 g.., a 91 l çn e*,! e,r . d.glat e oh ;n - E' è ljlAiin gûber d,tè betgabe una Sahadïôiàieliuâ's pslijl'dne-nàôlz aea Erlene. -
Htt d.ea augenbttok, tn der. hteTtà elnà betrTàditielndîTïîîng

gra.teJt set, entlolle fiir Eelglet Jed,€p grund, -zur Foltsetsung d.âe
lFzegëg, und. ille be?,gtaohe baee ee! entaahl,oeae7-, d,ann d,leaen
trrteg,@roh ntoht etnen fag Ldnge" eu fihren.
. _ Dte be?'.gtsohe Regterung aû>tle attjgefondett ùerd.en. alebaZd.ln Fri ed.:n s u eth@tdlung €n etnsut r et en, t ldrtg entall,B dt ê belgt I aholtaee azf elg€ne Teroituortung hætdein, ttt-a.nb,eretz ioit"n ge-
eohlocaen !\l dIe d.euteohe Selte ûberti.eten aii"d,e. DLe beLgiaehetPÊ,ee aet hterbet _tiberÙetlgt, llle vehrltett d.ea belgl,eohen yolkb.i
htnter sToh cu haben. tuoi iron àaz FaLronen an aei ri<'it veFt" eteder u eL taus 

^916 eêt e - î ei I tï!, ea e tulfeaeung ". aer ae{ùrgene hd,lt. ea ntoht fijt atagesohloas.tz. d.aaa etrlesol,ohe lktt,on dee belgteohc* Eeeree wttt lotkee d.eil lnetoea zuctner all g enetn a. 7 er.ô t tind.7 gung a ù I eoh. ei. d,en trrt egfiihr enaà g eb qz
kiinrzt a .
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Ea eel koLn Stctlal d.arilber. doas dto graeaén lasten allat
,("1 eg!'ûh" enden f at tonbn, elol tÀ' lraltÈ | el oh .r.id Eng?olùl, I't.b et
àeutc o,Zo Borgen det lrleg eln Enile toohen aûldot,

lbcl. tltoht a7.l,eln d.o,â. - ee besteh. tn ttgl'ûta tetcdohltrah
etna elnltuoe>eloie Strltuig tugDlîoien etn." bolatttcat f eretùùll-
tlungr - uetl aan erkannt hobe. doac .lt Jcd.l lage ctno Toteoft-ic-
ltwtg - des o et t o t r t e oholt t I oh.n' S oùû ery)unkl. t oon tfugl atd na,h
É n erlka unv ertetdT, 7 ohbr atrd,

trante hÂ,ttm iiberatl, tn d.en EntdLte-Stacton Al. lcgtervtgen
nogh Aos Aebergeatoht; uenrl ea ebep geltnge, tu bcDetoartj lt48a ee
D att o ol.I, and. nI t d et aig ebo t enen I er et dndtguig I îtt edêa eritet e ct,
vnd Belgten eLf dleoe lelae ate Ite" Set'.c der blegflihrerLden arls-
soheid,et, so hdrLnte d,a.itlloh al"n lnoaoheen ilcr ln Jede, kvTegltih-
venilen Lande beatehend.en ?rteâenoetrïaungen ætateheTt, den dle
tape>toltetleohen tregterungen ntoht ldnger nehr geoaoheen a/l.r3n.

|ut Eett d,os Seitæ,nntoèrtena dee 6aterueTohteohqt frtcd,eno-
ùtgebotea oar Debstakeldere Èe?etto 7n dev,tsaher Ertêgogcl4ng8it-
sohalt. Er karln daher tlber dlc lXrlætzg dtesea Sohl"tttêe anl éoo
belgttohe Eoer nlohte Bd7ett, glalbt abèr, 4ass 991 al,Zev Eeeres-
drtgehëplgen êa Bûssbtll,tgen. ienn d.1,e lujfnalne oon lethdrzdZu.ngert
aDgel,êlnt ûlrat. Er glatbt âzoh, daea dte lrontpdrtet tn dteee*liaze Dst iler Eaglering oonstetLlg oerden o!".d,'ahne AaeE dleosrSohrttt aben aehr al,e èinetz lotr,alen fert habei oiirrle. Etnen Erunctur Esuoh ,1,t ctev Beglertrzg bl,rd dle lrontpartc! tn den lbteh,'.tttg
o'l,ZeÛn nsoh nto?tt trbl,toher.. oelt eben.dl; for.ahldoe. tllo Danttôh-l,aût basligl,loi der. Eukunlt Se|gteas,att! der Zonlereha'tv 

''aoheîbeabelehtlgt, Dtoht bekont eelen; dagègen ael d.er Draoh vnoev-
ncidlloh, ner.n tlte Eegl,enary arl d,ep &onleretLs tlet belgteohen folh
annehzba,re Frtedenabedt,tt,g'engen abï.ehnen utird,e. DoB eet ebcn geroLe
det çrwld, tdrun d,te Entente-Eegl,avvngen aloh eohezlen, an etnet
eol ohen, u enn dtoh ù ett pdxlt9hen und vrzv aràtvitlt ahen B a spr e ohuhg
tetltutte}-tett.

arltgietnee:
Ter Gelutgane naoht einen ruhxgen, ernôter, uitd sl,a1,beouaotetz

È'nd,Tuok, Er hatte vov det Erteg elne angeaehene geseT,l,aohaltltohe
8tel|,ung und aar doza'Lo eol.on dLB î'|ëntaoher PoT,tttkep hervol-
getrstetL. Setne lufiasaungén stehen @r1 eTner hô.hererl Stute ata
dleJenigen d,ev oter lbgel@tdtst uon lal, de.ile.

Setna êeutnnung fliF d,te deutache luîloasrtng @trd oohat,evlgav.
aber unter anstAndqL a'.oh bed,evtend aertvoller setn, uel,z es cu"oh
eel,ne f ernl,ltïung tuaatnen llit van êanael,aett gettngen kônnt.e" d,1e
f,l,d,tleol"e Deoegwtg ttL Èesetstqt Retgl,en, tlte c:2t. îd,st dl-s-
eohlTeeelloh oon den v.nte'.en |o?,kssahlehten geotiitEt otrd, a:,t,oà 1,n.
él e oben6f'., Ere1, ee hXnetnsv.tragen.

Eaoh tngaben dea ?cforlgen.tn 7st dle tetterentt'txklung q6r
lrontb.enegung ulah naoh ee'lnen Ausschelden du,s (l.er LeTtvng Ln bts.-
het l,gen Gelate geelohert.

(Den Stcttd,punÈt d"er f,ld,a|aoheto Frantp:â"tr.t kat Xr"D" i,n einen
eTng eîLénd.en s elbs tv erloe et ên I erL oht e nt eder g eL ee t ; Zu I end}lng del-
AebarsetÛunÙ etlolst aolort naoh Fettigetel,Zung. )

I eat eliu;rzo ,w'îwnr Je 1
]l .0.Ruppreoht 2
lIIb Ftont 2
t "E "ir. 1
Ër.Pr.l. . - Chla 1e 7
re;,!.eheî1.F2" - 3

8ar/,ptâ,dnrz wld, i.0 '

Nr 51. Bijzondere ondervraging door de Duitschers van korporaal Debeuckelaere.
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Ziehier de belangriikste deelen uit dit document :

Nachrichtenoffizier
H. O. K.4.

B. N. 6910. Getreim!
Belgisch Leger.

A. lI. Qu., den 24 September 1918.

ag niet bekendgemaakt worden!

BIJZONDERE ONDERVRAGING

Dan een geua.ngen korporaal uan 22' L. R,, I. D. 4., geuangen genomen
op 18-9-18 bij eigen ondernemen bij Kippe.
NopeTTs DE ACTIVISTISCHE FRONTPARTIJ IN HET BELGISCHE

LEGER.
De gevangene D" phil., Adi,el De Beuckellaere, is de leid,e,r drer

activiçtisch,e Fro'ntpartij in tr,eÉ B'eùgi'sche leger; hij is 30 jaar oud,
in het bu,rgernli'jk I'eve,n, leer,aar b'ij het ,Atheneum 1. Qernt.

De in,ri,chtin,g d,ezer Frontpartij wondrt in al re punt'en bevestigd
zooals ne opgegeven werd in de bijzonocre on,dervrâging N. O. 4 B.
N" 2616 van 4-5-18.

De afgezantett der Frontpdrtij u(n Mei, 
- 

Van .de toen,maals ver-
sc,henen 4 overloop,ers had sleohts d,e korporaal Charpentirer een
werkellijke ,opd,racht ,der Frontp'artij. De krr'ankardie.r Hasaert ,en de
korporaal Torreele gingen als gids,en ned,e, terrvijl De Schaepdrijver
tegen d,en wil der Frontp,artij meegirng, zooals loen re'eds geme d
rn'erd.

Opdt:acht der afgezanten. - 
Charpentie,r had de opdracht 

-natuuirlijk mits ov,ereenkomst met de Dui,ts,che krijgsoverheid 
-met een,e ;reeks hem bij nâme bekende Vlaams'che leiders, zo'oa s

professor Dosfel, D" Depla en anderen, in bezet België in aanraking
te kome,n. Deze lleidrers zoud,en ,on'derzo'eken, of een samengaan der
activirsten in België rnet ,de Fr,ontpartij m,ogelijk is. Charpenti,er zou
daarover aan d,e F,rontp,artij be,richt geven, ren terzelfd,ertijd van he,t
b'ezette gebied uit rere,ne propaganda aan het Belgische front in den
zin der Fr,ontpartij ontwiklneù'ern.

Berichtgeuing der afgezqnfsn. 
- 

Voor het bewijs v.an ,echtheid
van het bericht door Charprentiier gezornden, waren zekere woord-
schikkingen in den tekst van het bericht overeengekomen, die
alleen aan 'den Ruwaard der F,ro'ntpartij trekend waren, (Dire her-
kenningswoorden waren ook hier gehend N. O.) Zoo }let bericht
gunstig '\{as 'en ee,n,e s,amenwerking mogelijk bleek, zoud,e'n andere
afgezanten met meer uitgebreid,e voùm'acht w,ord,en overges,tuur,d.

Het bericht van 'Chârpentie,r i's ,e,chûer nisl in ,de handen van
den Ruwaand gekormen, en rdraarom v/end ,de tweede afvaardi'ging,
die ireeds 'Inot namre aan,g,eduid was, niet overgestuund.

Propaganda der afgezanfen. Wa.t tretreft de door Charp,en,tier
cp het front gemaakte propaganda, was het de Frontpartij niet
gansch klaar of zij weù we,rkelijke schriften van Charpe'ntier voor
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had; rnen hireld het n,am,elijk voo'r mogelijk dat de termp'eramcntvoùle
De Schaepdrijver zijne 'eigen,e artikels oncler den naam Cherpen-
tici'liet doorgaarr,

In hun geheel genonlen str'eefden deze artikels dihwijls hct doel
voorbij 'dat d,e Fro'ntpartij als propagauda voor gcs,chikt achtte.

FIet ,standpunt der F,rontp'artij b'eoogde veel meer het n,ad,r,ukleg-
gen op ,de Vl'aarnsche zaak, dan rvel het def'aitisme.

Bij de ,propaganda van Charp'enti,er werd ,Ëcht'er Vlaamsch,e zaali
neveilkw,estie,en,de,faitismc hoofddoel.

{Jitwei'ksel der propaganda. Zott'd.er twijfel he,eft deze prop'aganda
een grooten invloed gehad,,er het overloop,en van volledige ,eenhede n
rverd in overweging genorn'enr. Daar men 'e'chter niet wist of e,en ak-
koord met d,e activisten in bezet België tot stand gekomen was, en
vooral daar d,c uitlatingen van offi.cieele Duitsch,e zij'de niet klaar
lieten verstaan, dat het Duitsc^hlands wil wâs, aan België zijne z.elf-
standigheid te laten, had de Frontpartij ten slotte all'e verder over-
ltropen verbod'cn.

Nirttrus ouer de !:ronlparlij. De Frontorganisatie hceft nicuwc
r.orderingen gemaakt, niettegenstaanrle de groote tegenrn'erhing der
Regecring.

De Regeering kent de ,macht ,d,er Vaamsche b,eweging. Zij zoekl
door schijnb'ar'e toegevin.g de Vl,amringen ie bevre'digen, naar ho'udt
alwijzend stand in alle pri,ncipiecls vrnag5lukken.

Eene overeenkomst tusschen Rege.ering en Frontp,artij, voor de-
welke zich Van Cauwelaert (advokaat te Antwerpen) - geestelijke
leider d'er passieven, destijd,s in HoJJand, 

- 
bij een b,ezoek a,ai1

het front (begin Oogst) te vergeefs w,er (steùlig had gemaakt, aanziet
D" D,eb. voor uitgesloten. Ook bij de Engcls'che ,regie,eri)ng liep Van
Cauwclaert cene we.igering .op.

De gevangcn'e, v'ie.ns 'roù aLs R'lwaard d,oor d,e Belgische regee-
ring w,el gekend wâs, ,al kon zij het niet bern'ijzen, was ter ond,er-
handeling in het ministerie te Havere met Yan Cauwelaert .ge-
roepen gewo'rd,en, en het gelukte hem daar, na de oruchtelooze
oflicieele onderhandelingen, Yan Cauwelaert uan het goede recht
d"er eischen der Frontpartij te ouertuîgen,,,..,

A!11enteen. - De gcvangene maakt ,een kalme,n, ernstigen en
doelbewusten indruk. Hij had 'voor den oorlog e'ene aanzienlijkc
plaats in het ma"etschap,pelijk leven en was reecls dan als Vlaamsch
po.itieke,r opgetrcden.

Zijne ,opvattingen zijn van hooger gehalie dan die der afgezante,n
van NIci.

Zijne aanwinst voor het Duitsche standpunt zal moeilijker vallen,
maar ,dan ook beduidend me'er waarde hebben, daar lr'et door zij,ne
bemiddeJing, te zamen met Van Cauwelaert, geJuhken kan, dLe

\llaarnsche b,erve,ging in bczet Beùgië, die nu bijna uitsluit'end van
,de laagste voùkskùassen gesteu,nd wordt, o,ok in ,de hoogere sfe-
len cloor te drijven.

Volgens de ,opgaven van d,en gevangene is de verdene ontwiik-
keling ,der Frontb,ewegin,g in den huidigen geest, ook na zijne ver-
wijdering van de leidin'g, verzekerd.
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(Itrert standpunt der Vùraamsche Fnon@artij heeft D" D. iri een

uitvoerig en eigenhan.dig verslag uiteengezet; opze,n'ding der verta-
ling volgt, zoohaast d,eze klaar is.)

Srennr-n
Kap,itein en N. O.

Dat behoeft geene commentaren.
Yoor wat de houding van den Heer Fr. Van Cauwelaert aangaat,

zoo zij er ol) gewezen, dat hij ook bij d,e regeering aandrong, opdat
zij'officieel rnet de Frontpartij zou onderhandteld hebben, en leiders
ervan (o. a. een zekeren F. De Pillecijn, nu red,aktie-sekretaris aan
< De Stand,aard rr) in een Staatskommi,ss'ie ter onderzoeking der taal-
kwsstie opgenornen : alhoewel Cie Frontpartil in oorlog leefde met
de Legerl,ei,d,ing, en alhoewel ze het schandelijhsta VERRAAD ge-
pl,eegd had, ,en voortpleegde !... Er valt wel aan Deb,euckelaere's woor-
.d'en niet te twijfelen, als hij b,eweert dat hij naar den Havre in het
Minisùorie ûer onderhandeling werd geroepen. Hoe kan bewuste mi,ni.s-
ter, of , hoe kunnen bewuste mi,nisters di.t uerantwoord,en ?...

- Zoohaast d,e Ruwaar'd gevangen was, gaf nnen er telophonisch be-
richt van aan den N. 0. Staehle te Roubaix. Deze gaf onmidclellijk de
noodige b,ernel'en en verwittigde D" Oswald. D,e Duitschers twijfelden
dus geen oogenllik aan de rol die hun gast in de Frontpartij ver-
vulde en ze bejegenden h'em ,dan ook rnet allen eerbied.

De Ruwaard, zooals blijkt uit het eind,e de,r ondJervraging, zou een

ornstandig verslag over de Frontpartij leve en. Hij beperkte daarbij
zijne werkzaamheid niel. Hij schreef een vlugschrift ten einde voor
de Duitschers te redd,en wat nog gered kon wor,den. (De offibieele
gedrukte Duitsche vertaling stipi hem als schrijver ervan aan.)

De Ruwaard had gevonden ,dat Charpentier, zijn ,afgevaardigd,e, te
zeer de defaitistische zijd,e had betoond in zijn propaganda, en niet
genoeg de activi'stisc,h'e. Maar heN defaiti,sme dat hij zelf predikt in
zijn vlugschrift is nooit, noch door Charpentier, noch door een
and,ere, overtroffen gewor,den. Hetgeen bewijst : ten eerste, dal ze

fei,telijk ltetzeif de dachten en wilden; ten tr'veedre, dat het activisme een
( enrgrenage r (raderwerk) is, dat alies verslintXt ui,tsluiteli,jk ten aoor-
deele aan Duitschland.

Wij laten het bewuste vlugschrift volgen :

l'laumsche soldaten!

Sind,s meer.d,an ai,er jaar zani,t d,e oorlog ellen,ile en d,ood, ouer gansch
Europa. Velen ond,er u hebben kunnen zien i,n't begin uan d,i,e werel,ù-
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rùmp u'at een onhei,l de legers na zi,ch sleepen. Gàj xaagt Leur)en,
Dendermond,e, Dinant en xooueel unilere d,orpen en steclen uttbrand,en
en z'erbranden en aerwoestun; gi,j zuugt tl,i,e ontelbare aluch,tel,i,ngen
il,ie wanhopend, aeend,en om't uerlies ul"n hun erae en goed,.

En nu, I/laamsche solilaten, ilreigt d,e uerwoesti,ng aoor een tweede
maal ons geli,ef rhe llaandereri; maar nr,et ulleen de uerwoest'ing aan
een d,orp of een stad, tnaur aan Eansch uw land,.

Een niauw off ensief i,s i,ngexet en i.eder dorp d,ut gi.j inneemt i.s

rna,û,r een pui,nhoo'p meer. Gi,j aerlangd,et zoo auri,g uwe ouil,ers weer
Ie xten i.n't uaderti,jit huis, maar helaas uwe oud,ers word,,en ui,t hwnne
haarilsted,en uerd,reuen d,oor h,et oprukkend,e leger.

Geli,jk i,n 1914 zien wài'hier de ellend,i,qe stoet uan uerschri,kte
lluthtend,e rnenschen, di,e zonder d,ak nu d,walen, God, weet waar
heen. Wat meer is, .qeliXk gi,j allen weet i,s 't eten hier reer schaarsch,
d,e mensehen wtoeten leaen aan de opbrengst aan ilen oogst en wat
loeuoer ui,t Ameri,lm. Uwe f ami,li,ëtz 'di,e uluchten utnd,en nergens eten,
zi,j zi,jn berlrei,gd,, rtet ilen hongerdood,. Wat d,onkere ti.jd,en xien utne
gel,i.efde'n en, gi,j te $entoet. Denht ni,et d,at Dui,tscltland, Vlaand,eren
ooit tr,i,t eigen beweging zal aerlaten orn xi,ch op zr,jne grenxen terug
te trekken. Het weet met welken ond,ergang het beil;rei,gd, i,s i,ndi,en

xi.jn uadergrond, h,et ooilogstooneel uan fr)uropa word,t. Stalt uoor staqt

zul,len zi,j r,i,ch uerd,erXi,gen, gansch Vlaand,eren worilt uerwoest, uu)e
aud,.ers aan d,e bi.tterste ellertd,e pri,jsgegeaen. En waarom al d,i,e

opofferingen, luaatrom uloei,t uw bloed, xoo kwi,sti,g? Is het aoor uwe
vijheid?

Dui,tschl,and, heeft ltlecnti,g beloofd, Belgi,ë uolled,i,g te herstellen.
Doch rtoch Yl,aand,erens lot nach weluaart bekommert d,e d,i,Ttlomaten;
Duitschland,s uerplettering, al, wme het oolt ten pri.jze aan Ylaunderen
en Belgi,ë's uerwoestr,ng, i,s hu,n hoogste doel.

En de d,ankbailrhexd? Weet ç1ij of Vlaanderen om al d,at li,jd,en uri,j
zal xi,jn? Wie deed u de plechti,ge belofteT De Regeeri,ng? Zij uer-
rlru,l;te hen d,i,e om recht aroegen. God, weet is het Ylaand,eren's oniler-
d,rukki,ng niet door zi,jn eeu,wenowilen uijand,,Frankri,jk, d,at ile Regee-

ri,ng steunt i,n haar uer f ransching slsoliti,ek?

Da.aram, Vlasmsche soid,aten, i,ntlien Frankri,jk, Engeland en
Ameri,ka besloten hebben, d,en kri"jg d,oor te uoeren tat Dui,tschlandt
oerpletteri,nq toe, d,at zi,j d,rin den stri,Xd aanuangen op Duitschen bodem
of wel op den hu,nnen i,ndien zij er uoord,eel bi.i zi,en.

Viaamsche soklaten, denkt aan uwe outiers, ilie gij in de diepste
ellentle helpt tlompelen! (Onderliind, N. v. d. S.)

***
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Wij vinden De Beuckelaere terug te Gent. Hij woont er op de boven-
verdieping van een huis door de Duitschers bezet. 0nder de per.conen
met r,yie hij er in aanraking komt noemen we Staehle, het hoofd van
,den Duitschen inlichtingsdients. Wanneer hij uitging, was hij uit
oogenve.rblinding door een Duitschen soùdaaf vergezeld. Te Gent ins-
gelijks had hij een samenkomst met zijn af geuaar.d.igd.en Charçtentier
(IJzerjongen), Van Sante (en De Schaepdri.juer), die hem nu monde-
lings verslag konden bre,ngen over hunne zending.

NII ZE Il{ 'T BIJZiJi\ VAr\ DEN RUWAARD WAREN, EN
ZIJNE BEVELFI|{ (DIE, ï0LGENS VAN SANTE'S EIGEN WOOR-
DEN, IN DE FRONTPARîIJ MET IJZEBEN TUCHT ,iIIIERDEN

UITGEYOERD) RECHTSTREEKS ONTVINGEN, SîELDEN ZE NU'
EEN EINDE AA}T ITUNNE VERRADERLI.IKE ANTI-BELGISCHE
CAMP.A.GNE? GEE].{SZINS': ZiJ NAMEN IIET VLUGSEHT{IFT VAN
DEN RU\,VAT\RD TOT VOORBEELD, OM IN DENZELDEN ZIN,
HEVIGER DAN OOIT, DE ONTMOEDIGING TE ZAAIEN, EN,T r.TJ DESERTIE, 'T '/.IJ OPSTAND TE PREDIKEN.

- Den Ruwaard bl'eef nog enkele dagen te Gent. D,aar hij den Duit
rschors buitenger,voon goe,de ,cliensten bewezen had, paste het ook dat
hij op b,uitengewoon goede rvijze door hear behandeld werd : hij kon
gansch arij rondloopen, en zelfs burgerlJeed,ij aantrekken!...

D,e Duitschers hadden gowild dat hij rnet Charpentier, Van Sante
en De Schaepdrijver zou, meegewûrkt hebben. Maar de militaire toe-
stand loek toen yoor de Duil,schers gansch hopeloos -,en de Ruzuaard
besloot aldns : < Ik wi,l, me ni,et uerbrand,an. Ik ga naar Gôtti.nqen >,

(Duitsch hamp voor activistische gevangenen).
En eenige dagen later schreef C. Rousseeu (afgevaardigde van den

Raad, aan Vlaunderen voor de Duitsch,e gevangenkampen) aan Borms :

<< ... en naar ik koor, hi.er Àouilen er nu onderhand,eli,ngen met De-
beuckelaere plaat,s hebben. >
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