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Verruk! de oogen vol glans, staat Wotrf Franck naast haar, en

rnet bevend,e stem zegt hij :

Duitschland leeft... leeft... leeftl,...
En wijst op zijn zoon...
Wat miss,chien de.vaders niet m,eer doen kunnen.,,. zu-llen de zoons

verrichl,en.... Duitschland le,eft !...
.De zoons ,der helden ! roept Kônig ,en staart met oogen vol tranen

naar Franck, die hem vriendelijk to,elacht... r
(Einde.)

*lç

Bij den R'evanche-oorlog zullen de activisten ile eersten zijn tegen
België !

Ab uno d;isce omnes I Keur ze ;alle naar di'en eenen. Want al spro-
ken ze ,alle hun liefde voor Duitschland ,en hun haat voor België op
zoo gekke wijze niet uit als Roose, die liefde voor hen en die haat
voor o??s leeft bij alle in d'ezelfde rnaat.

Amnestie! Àmnestie!
Wanneer interpelleert de Heer S|aatsminister Poull,et yoo:r Roose,

onsohuùdig ter dood veroordeeld?...
J,a, rnet zulke vijanden is Duitschland < unbesiegt )) - en zelfs in

staat ons weldra zijn ijzeren hiel weer op de borst te drukken !

HOOFDSTUK III
IN BELGIE

De Frontpartij.

Wij toonden rrecls hoe, v6ôr hun vlucht, de activis.ten schik-
.hingen namen - evrsnals ,de D,uitsche ,overh,eid dit had gedaan -
op'd,at gedurende hun gedw'ongen afwezigheid de beweging niet uit-
sterue'n zou. NIin verbrande vertrouwensmannen werden achtorgela-
ten, en aanstonds werden betrekkingen aangeknoopt mei ,de geestver-
wanten (frontisten) in 't zegevierende leger.

Zoo werden te Gent, den ,dag zêlf v66r de intredb onzerr soldaten,
plakbrieven uitgehangen die den indruk moesten rnaken, ,als waren
zij door onze jonge,ns zelf ,aangep,lakt.

Van 'de oerste dagen na de bevriiding af, werden vlugschriften uit-
qedeeld ,die ,ilon opstand aanpredikten. Kleine geheime blaarljes als
Yrij Vlaanileren, De Vliegend,e Acti.ui.st, enz. zagen,hot licht, on alron-
g,en tot in de lrazernen.

stilaan werd er eenheid in de ietrvat ontredd,erde beweging gebracht.
H,et programrna, rnet als sla-gwoorrd : rr ZELFBESTUUR ,,, wàrd op,ge
steld. Daar de naam < acti,ai.st >, ten gevo'lge van de wantladon der
gevludhte hel,den, verafsc,huwd werd ,iloo,r gansch cle eerlijke bevol_
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king, en d,aa,r ùrot leger door ioclers oerbistl en dankbaarheid was

omringd, werd de na.arn ( FRONTPARTIJ ,,, schoone dekki'ng voor

een rotte ,lading, algemeen aangonomen.

En ,aanst,on'ds w.erd 'de Frontpurtij de 'hoop van al ,degenen tlie tegen

het vaderland hadden gekuipt. Het lrontorgaan < Ons Vaderland >

ging uit ,ile handen van ,tlon strooi'en ûlâr, H. Baokelandt over in die

van doordrijvender lieden, voor dewelke, op Belgisch gebied, niet de

m'i,nste gewentensvraag kon onistaan.

<< Ons Yad,erland, n gaf ald,ra do richting aan :

< De eenheid.stant België î.s de grootste ui'jond' aan Vlaanderen. Illen
Itan geen twee meesters te geli,jk d,i,enen : Vlaand,eren en België. In ile
uolgenile mannden moeten. de Ylamingen hun heus doen, tusschen

Vlaanileren en u)at men te Brussel < Belgi,ë >> noemt. t
Nog b,oter zou di't blad zijn ,standpunt afteekenen in n' 1832, '17 Juli

1920, naar aanleiding van het geval H. Van de Reeck. Lezen we :

Ons ultimatum aaR België.

< Het r,s een uoorbeelil, wawann het hui,d,i,ge Belgtë ral spri,ngen en

ten oniXer gaan. Het i,s een uoorbeeld, wlnrop wi,j onxe li,ef de zull,en

sli.jpen tot ilen flitsenilen d,urf , ili,e alle tronen neil,erhanl,t... Want
tusschen de reacti,e en ons, tusschen den Belgi,ek en Vlaanileren
is de barri,kade uoor goeil opgeworpen. Wij staan als bannieren
in do zrin. Onze overmoed lrrappert in den lvinrl. Wij staan in vreug-
de, wij vallen juichenil : 'alleen rle Idee telt en wat kunnen wij ons-
zelven nog schelen, als Vlaa,nd,eren en ,de gemeensch,ap, waar all'en

hroeders in zijn, rnaar verrijzen? En ile gemeenschap ri,jst, de gemeen-
schap waar geen tronen en geen brand,kasten meer zullen staan... De
l,aatste baxui,n ouer ilen Belgi,ek, d,e eerste baxui,n o.aer Vla,anderen...
Yermi.ts we aerraders genoem.il word,ett, zullen we ons best iloen
aerd,i,enen... Eelgië, nu worrlt het ûijd van ki,ezen of deelen : aan V aan-
deren zijn vo,ll,e, zijn volle,recht, zno niet, België, znlt ge vordwijnen. 

'r

En dat rverd geschreven door een onderwijzer te Gent. Schoone
kinderopvoecler, voorwaa'r !

En zulhe taal is geen uitzondering. Dat i,s gewone kost.
Gansch het streven van die ellendigeu gaat er ,in op, het land dat

'h'en zag gebor,en wo,nden, ,dat hen hËeft lgevoerl en $root gekrveekt,
to bespotten, te bevuil.en, te verguizen tot walgens toe.

Hoe mner het maslter word,t af geruht, des te sterker groeit hun haut
tegen België, als tegen een prooi die hun ontsnapt is, wanneer zo r.eeds
dachton zeker te zijn de overrvinning te rnogen vier,en, en huis te
houden in V,laanderon als ile ergste ty.ans .. imm,er,s, z0o was h,unne
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handelwijze getlurende de bezetting, toen vorklikking, vervolging,

bruodrooverii, enz., ge$'one wapen's in h'unne handen wâren.

Tot rvelk {otaal gemis aan eerliikhei.dsgeuo,el di'e menschen het ge-

bracht hebben, bewijzen b. v. deze woorden uit een red'e van J. Van

Severen, a olku erteg enw o ordig er ! ..,

rr Eindelijk ligt in 't geval Debeuokelae,re een ùes van moed, want
hoe agressievor wij zul'len w'orden, hoe stenk-er wij zul'len staa+ en
,hoe minder de Betgisdhe riakkers ons zu'llen aandurven.

u Wij zijn fier dat de gevangene 0diel de B'eu,ckelaere een 'der

onzen is.

t< We zijn e,r fier op, kerels onder ons te tellen tlie België willen bre-
ken, omdat we daardoor uet.en ,dat ze dom België, on%en ui'iand',

goducbt worden. ,,

Sedert de aanhouding varr Debeuckelaere en lllulier, 't is te zeggen'

sedert dat het zeker is dai het ererlijke Vlaarnsche volk de aolle waar-
hei,d zal vernemen ov'er d,e ware gerin'dheàil der activisten en over
hun verrtaderlijke handehvijzen gedurende den,oorlog, is er een sterk
toenemen aan werkzaamheid, stoutmoedigheid en baldadigheid in het
activistisch kamp te bespeuroir. Ze voelen diat er een groote slag aan

den gang is, 'en daar ze niet achteruit kunne'n, treden ze offensief
op. Dagelijks wordt den koning met REYOLUTIE bedreigd. Toen

Deb,euckelaere aangehouden werd, gaf men reeds den koning dien raad
zijn reis naar ltalië uit te stellen, daar er onder zijn afwezigheid een

opstand zou kunnen uitbrekeri. Aardige revo'lutionnairs, die zoo goed
zijn, de menserh,en l:oo,r ,hun p'lan te waa,rschuwen...

'We'hoeven 
tro,uwens ook niet om die < ,revolutie r bonauwd te zijn.

Met een << bewust-Belgische ) rregeering, met een 
'staatsman 

die maar
de helft van de energie van een C émenceau zoru h,ebben, lagen die
arme snoevers, die dol-gebarende.muilhelden op korten tijd r< koest >

in 't hoekje...

Neen, hen hoeft België niet te vr,eezen, maa,r wol de activistisch ge.

zinde l,eiders van het < Katholi,ek Vl,aamsch Verbond, > en van de
< Rathoti,eke standorganisaties ,t, die aalsch en geslepen te werk gaan,
en zich bij iederen aanslag op Bel,gi,ë op hun iiefde voor België be-
roepen.

- Laatsi wer,d nu ook een Vlaanr,sc,h Si,nn-'fein-groep (u Wees u
zelf >r, naam der Iersche revolutionnairs) gesticht. Een eenigszins g€-

heime organisatio. Zij wil allen steun voor het autonome Vlahnderen
samenvatten, ook - ze bekennen het - den steun van buiten!...
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Ondortusschen schieten de activistische blaadjes als onkruid uii

den bodem.
\ran waar.komt het geld?...
WA.ARTOE BESTAAT ER IN BELGIE EEN REGEERING?...

De Frontwacht.

,Genootsohappen wer,den gesticht rnet het doel, ,het aotivism'e te voor-
zien. van strijdenrile en desnoods aanvalskrachton.

Moert sprak r.eeds in zijn bfrief van ( rtlmoer i,n Vluanileren t l,e

"maken. Do activistisch,o pers riop van over den Moerdijk: <<Welnu,,

Vlaamsche oud,-strôjders, lt)anneer komt ge op straut? n

'Te Gent en elders, werden ,eenige gebouwaansùagen gepleegd. Men
zou h'et temorisme beproeven. Maar de nuchtere bevolking toonde
zich bereid aan die jonge r< bolchevisten r een dtansje to leeren.

Te Gent nog, werden na een dier rumoerstokingen ter gelegenheid
van het bezoek van Minister Destrée aan d,e lloogeschool, een tri,sje
eerste broeken rn:et een pak slaag naar het lokaal < Uilenspiegel r ge-

dreven.
Dan ontstonden min of meer geheime genoolschappen die de sform-

troepen moesten leveren.

De << Frontwacht >t is er osn Y&n.

Reeds,had rnon de gedadhte opgevat, ook de ou,cl-strijdensvôreeniging
V. O. S. (Yùaamsc,he Oud-Strijders), waarov'er we strahs rneer uitvoe-
rig zullen ,handeleq gansdh in d,at vaarwaûer moile ,te slepen. Reeds
had een der I'eiders, M. Delongie, in <.0ns Vad,erland >r geschreven :

< Er moet een bond, uan Fronters-Yossen gesti,cht worilen. Alleen op
It programma d.er Frontparti.j is een Y. O. S. denhbaar. ,,

Na een Kongres van V. O. S., in Oogst {920, waar P. Finné, be-
hoerder van << Ons Vad,erland r, verklaardte dat de V. O. S. geen reden
van bestaan ,rneer hacl, zo,o et alleen oud.s,trijdersb,elangen ver,tledigd
werdren, schreef dat blad :

< Het moet ons onuoorwa,ard,eli,jk uerheugen, dat in laatste 'instentie,
tl,e stri,jder d,er V. O. S.-sen neoens d,en onze staat, tegen het Belgisch
systeem uan uerd,rukkàng. >

In den 7,omer 192{ ontwier? een redakteur van het activisti,sch
blad << De ScheliXe )) een ( Vlaumsch Zelfaerweer. >t

Doch, Ieveren dergelijke hersenschimrnige uitingen van eenige
zwakke geesten geen gevaar op, er is een ânder d,ornein, waar de ver-
warring veel dieprer werd doorgedreven, en waar de vergiftiging van
de eerlijke inborst van zoovele Vlaamsche jongens, stelselmatig en
met behendigheirl wordt rloorgeze|; wi.j d,oelen op d,e Y, O. S,
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v. o. s.

Dat moet, b'eduiden <, Vlanmsche Owtl-Stri,jd,ers ,r. Zeggen we nmâr
aanstonds dat dit slechts een uitsteekbord is, om goedgeloovige oud-
strijders, vooral in de Vlaamsche db'rpen, to verschalken, in te lijven,
en om dan achter den rug dezer jongens, die niet in het minst kun-
nen verdacht wordon, he{ wezenlijke doel na te streven, dat met oud-
strijdersbelangen niets gemeens heeft.

De leiders roemen er op, dnt, V. 0. S. gesticht werd ged,urend,e den
oorlog.

Nu ja, gedurende den oorlog werd een poging gedaan om l-laanrrsche
soldaten, door het sto'rten van wekelijksche bijdragen, in bond te ver-
eenigen, rnet hen, ëloel... het ouerloopen in massa te bewerken, en de
ouerrompeli,ng aan het Belgi,sche leger iloor de bij aoorbaat uerwit-
tigd,e Duitschers mogeli.jk te maken.

Ziehier daarover de getuigenis van een sergeant-majoor, overlooper,
5"L.R.:

a. o. K.4. 26 Juni 1918.

u,., De partij he,eft ,een,e hervorming ond,erga.an... Zoo, verzekert
zij nu aan hare leden, bij hun uittreden uit het leger, eene vergoe-
'ding van 1,000 'frank... De leden hetalen eene wekelijks,che bijdrage ,

van fr. 0.10. Het doel is 't volgende : Door den rnaatschappelijken
kant zal 'de trewe,g,in,g zeker meer bijval heibh,en bij de soLdaten,. De
leid'ers hopen dat ze door het geld der I'eden te behe,eren, de be-
weging sterk in handen zuJlen kunnen houden, en namelijk h'et
overloopen in kleine groepen zullen kunnen te keer gaan; daar het
gtoote doel blijft een ouetwegenden inuloed op gansch het leger,
om door geweld een eind.e te stellen aan de ltijgsuercichtimgen en
het oprichten te verkrijgen uan een onafhankelijk en onzijdig
Vlaanderen... "

We hebben gezien hoe, tlank de eerlijke inborst onzer Vlaamseho
soldaten, dit alles schipbreuk leed.

Anderzijds sûelden de Duitschers er hoogen prijs op, een oud-strij-
dersvereeniging te zien tot stand kromen, die hun zelfs na dcn oorlog
uitstekende diensten zou, bewijzen, indien eenige gansch op hunne
hand zijnde dWæp,e1s er dre leiding konden van nem€n.

Een Duitsch ve.r,slag drukt zich als volgt uit :

VERTAtr,ING :

,,... Nr JX. 9020/18.

iDe plaatsvervanger van ,den officier van d,en inliçhtingsdienst
bij het hoofdkwartier van het 4de leger (A. O. K. 4), kondigt het
afgeven aan van een verzoek bij het A. O, K. 4, waarin de to,elatin€f
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tôt stichting VAN EEN ONDER VL.{.ATMSCHE LEIDING STAANDEI{
SOLDATENBOND wordt verzo'cht; in eerste plaats zouden de voor
propaganda vrijgelatene geMan'genen in aanm,erking komen, dan
èchiei ook all,e klijgsgevangenen die zich aktivistisch willen werk-
,dadig stellen, - Konsul Asmis hecht ,er groote waarde aan, dat e,en

zulke bond zou in 't leven geroepen *'orden eer een grooter aantal
krijgsgevangenen naar België terugkeert.

De inlichtingsofficier bij A. O. K. 4 stelt voor, krijgsgev'angenen
die zic,h tot hiertoe als propagandisten onderscheirden hetrben, voor
de aanwervingstaak als ne,denaars te vorm'enr €fl rnr€t dit doel ook
VLamingen uit ,het Generaal Goevernement, en bijzonder Dr Borms,
bij te hal,en... ,,

Zger eigenaarrlig is het dan ook, dat enkele dagen vôôr den aftocht
der Duitschers ,en v66r de activistische vlucht, eenige min verbrande
activirsten bijeen kwamen om na de intrede van ons leger aanstonds

hun propaganda te beginnen.
Pas zijn de eerstre soldaten ontslagen, of we zien mensche,n DIE

NIET T0T HET LFIGER BEH00RD HBBBEN, optreden als sprekers

en ,stichters van V. O. S. Zoo loopt een D" Goossenaerts -- nooit oud''
stri,jd,er geweest - 0ost-Yùaand,er,en af, cim dusdanige vereonigingen
tot stand te trrengen; en rnen ziet hem later in < Ui,Ienspiegel, >t (het
lokaal der Frontpartij, natuurlijk!), eene provinciale vergadering
voorz-i[ten. En, ,daar men rnet den mran bel doel leert kennen, - wie
is die D" Goossenaerts?

Een leeraar die, na moedig het goed Belgisch voorbeeld, te

hebben gegeven, overliep tot de activirsten. Borms prees [rern sdhrifte-
lijk bij de Duitsc,hens aan. En in he,t albrum rnet 'de porlrett€.n der

lei,dende en vurige activis'ien, da't Bor:ms als h,Lrildeblijk werd aange-

boden, vinden ll,e ook het po,rûret van D" Goossenaerts, rnet volgend
opschrift :

r< Yoor Gu,st Borms,

Den 'man der d,uad met de krach.t des storms.

Den vasten vriend met het hart van goud.

(get ) r Goæs:T:liT, 
,st.. >>

- N,agenoeg hetzelfde deeal zicrh in de anilere Vùaa,rnsch'e gewesten
voor. Oud-stri,jd'ersbond,en werden door ni,et oud,-stri,jd,ers gostichb,
bestuurd ,en ge,mend. 'Waarh,een, dat zal men licht racten...

Het hoeft niet het minste b,etoog, tlat gansch d,e acti,uistische pers
uit tall'e kracht'en ,steund,e.

De rangen van den ( V. O, S. >r rverden aangevuld met al wat rnaar
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meedoen wilde aan hatelijke drijverij tegen 's land,s bestuur on

's lancds eenheid. Âllen waren lvelkom, en oud-soldatnn ttun aom den

oorlog,xoowel als d,i.e uûn nd tlen oorlog, en xelf s tot nog op te roepen

klassen, werden ingelij fd 1...

Hooger zagen \1€ reeds rvat een Finné en een De Longie over 't nut
van (( Y. O. S. ,r dachten. Van de ongerijmdheden die door sommige
leiders in hun vergaderingen rvorden uitgekraamd, hhd rnen te
Deynze, bij voorbeeld, een klein begrip, toen bij de inhuldiging van
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een V. O. S.-vaandel door hun rnenners zaken werden uitgobraakt
die al de politieke partijen deden walgen...

Na een betooging op Kerstdag 1920, en dbarin evontjes het masker'

werd opgelicht, getuigde dan ook de pers:

< Het Volk r (Katholi'ek da$blad, Gent), schrijft on'd'er,rneer :

<t... Zoolang de oud-strijders dan ook bliiaen bii hunne rechtmatige
uordefingen, om een ordenteliik bestaan als oud-striider, zullett
zij de sgmpathie uan iedereen wegdragen. 

.

Met hun betooging en meeting ziin zii (de V. O. 5..) dqaruan af-
geweken en hebben zich gewaagd op een gebied dat baiten hun
beuoegdheid ligt, nameliik op dit d.er algemeene staatkuiLde, in ons
Iand zeer nauw uerwqnt met de partijpolitiek

AIs d.e oud.-strijderi zich hierin gactn tl)etpen, uetgooien zii hun
krachten.,,

r Vooru,it 'r (socialistisch dagblad, Gent) : '

s,,. Wat ons zonderling uoorkwam, wds in dezen < anti-militatisti'
schen r optocht bog-scouts te zien marcheeren. Organisaties dezet
soort uergif tigen inderdaad de geesten der kinderen met militaris-
tische begrippen.

Vergeten wij echter niet dat V. O,. S. S'LECHTS EEN HULPHU'IS

de stelselmatige demagogie, die d.oor dat pattiitie onophoudend
gehuldigd wordt... D

u ltret Handelsblad > (Antwerpen) :

<,.,. Wo.nneet' wij aIIe bezadigde lieden waarschuwen, d"an is het om-
dat wij er absoluut miet op gesteld. ziin, mee te doen aan eene be-
weging die op touw gezet is door elementen met dewelke, Iwat otTze

meening, katholieke Ylamingen oneindig beter deden geen omgong
te hebben.

Dctt de massa ondet onze partijgenooten et zoo ouet denkt, is
verleden Zondag op afdoende wijze bewezen geworden door het

feit, dat er op de meeting in Vre,de,St-lVillebror'ds, waal Dolksve:'
tegenwoordiger Marck sprak, geen 40 menschen aanwezig warett.

Om het spel.compleet te maken kwam er dan nog de amnestie
uoor de ueroordeelde actiuisten bii.

DE REDENAAR VAN DE VOTSSEN EN DE FRONTVOI-KSVEII-
TEGENWOORD{GER MAES VERKO'NDIGDEN ER DE LEER DER
DIENSTWEIGBRING.

Van de Vossen d.ient er eens en uooral eene uetklaring te kotnen:
indien zij cle leer der'dienstweigering uootstaan, zullen wii de utii'
heid nemen uoortaan aIIe plaatsrui'mte te ontzeggen aan inzendi'tgen
of mededeelingen, die ons t)an hunnen kant mochten toekomert.

OOK ZOUDEN ALLE OVERHEDEN ZICH VOORTAAN GBNOOD.
ZAAKT ÀCHTEN ALLE BETREKKINGEN MET DEN V. O. S. TE
STAKEN.'. rr
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,i De Witte Kaproen ,r (Gent) :

" Het Hand.elsblad moet nîet geloouen dat aI de V. O. S.-sen mède-
gaan met de leiders, die den V. O. S. naar de Frcntpartij willen
Ieiden en hem VOOR DE ACÎI\4ISTEN en TEGEN DEN tsEf*GI-
SCHEN STAAT willen uitbuiten.

En HET GEBEURDB VAN DE KERSTDAGEN KAN ANDERS NIET
DAN DE OOGEN OPENET.{...

' En hoe juist de striemende woorden van de < Gazel van Ant-
welp,en D :

<,,,'t Kwam ons al uerdacht uoor', dat jttist udn de y. O. S. dergelijk
initiatief moest uitgaan. Immqs, wij meemden, heelemaal tergoeder
trouw, dat oud-strijdersbonden buiten alle politiek stonden, en zich
enkel als zending hadden opgelegd de belangen te uerdedigen hun-
ner leden,'t is te zeggen, te waken opdat de oud-strijd.ers uerwieruett
wat het Vader:Iand tegenouer hen uerplicht is, En wij weten uan
goede zijde dat de meeste leden der V. O. S. - door den band braue,
katholieke jongens, uooral op de buitengemeenten - 

ook aldus de
taok opuatten welke hun band te oeruullen heeft; mam de leiders,
te Brussel en nog wel elders, uerstaan het anders; die laten geen
middel onbeproef d om de V. O. S. in eæfuemisch uaarwater te s-tu-
ren, en men hoeft geen f ijnen bril op te zetten om te bemerken, dat
DE HOOFDLEI.DING DER V. O .S. EN DE RÀDDRAAilBRS DER
ZOOGEZEGDE FRONTPARTIJ VIER HANDEN OP EENEN BUIK
ZIJN 

- 
de uitdrukkimg kan wat triuiaal klinken, maar het uolk

ûerstaat ze best,
Ook zagen wij in't initiatief der V. O. S. afdeeling Antwerpen,

., eenuoudig een bedekte poging o,m een beuteging in't leuen te roepen,
waar de uoortzetters van de actiuistische drijuerijen politieke munt
konden uit slaan, en wij hebben dan ook, uoorzichtigheidshalue,
bedoelden oproep onuerlet gelaten.

Dat de les ditmaal urttchten drage, en uoortaan iedereen beseffe
dat geen samenwerken mogelijk is fusscften ons, eerlijke Ylamingen;
Iogale Belgen, en de sectie die het stambewwstzijn omzer beuolking
zoekt uit te buiteù met het aog op echt reuolutionnaire doeleinden,
en aldus de Vlaamsche beweging in een uerd.acht licht stelt.

Dtt wantrouwen, die afkeer jegens .de uoortzetters uan het acti-
uisfisclr gedoe uinden grond genoeg waarin ze wortelen kunnen,
rtls we nagcLdn dat op de meeting, belegd door de frontisten zelf,
vlakaf idienstw,eigering werd aanbeuolen, ook door den zoogezegden
vettegenwoordig'er der V. O. S. r

" Ons Vad,erland r zal gansch de zaak in eens helder maken, en
zegt :

< 'T WAS IN DEN JUISTEN ZIN EEN STOET VAN FRONTERS,
WANT 'T WAS ALTLES ZELFBESTUUR WAT DE KLOK SLOEG. r

a V. O; S; r bezit een \ileekblad, ook << V. O. S. r genoemd. Ile
hoofdartikelsn en de karikatuur zijn meestral walgenû van gerneene 0,n-
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ti-Belgi,sche gezindhei,d,. Er rvordt regehnatig op de laags,ùe wijze clen

drahk gestoken met wat den Belg oJs Belg lief. en heilig is. Frankrijk,
dat onder den oo'rlog zoo oneindig veel aan goeil en btloed (alleen
één millioen vijf honderd duizend dooden!...) ook aoon ons hoeft
geofferd, wordt er onophoudend op de schantlelijkste en onrerlelijkstæ
wijze in bespot en belaagd.

IN DE POLITIEKE PARTIJEN

In ile Kommunistische partij.

Tot in September 1991 bestond in België d'e kommunitische bewe-
ging uit trvee groepen:

1" De grcep uBelgi,sche Kommunisti.sche Partij>, die de princiepen
van lloskou huldigde, en als leider Jacqmotte (ook W. Yan Over-
straeten) had;

2" De groep < Yri,je Kommuni,sterz r, die eerder zoogenaamde < syn-
dikàlisten )) waren (naar komrnunistische ziensrvijze).

Deze tweede groep deed erg mee aan activistische beweging. Geen

wonder, daar de meeste leiders onder 'den oorlog als activistischc
opruiers zich sen naam gemaaki en veel Duitsch geld verdiend hadden
(o. a. Ernest Tanrez). Ook onder de loden telde men er vele die reods

onder den oorlog op activistisch gebied lvanen bezig geweest. Het
kommuni,sti,scâ schild was dezen aetivisten zeer welkom, om aldus ge-

makkelijker in de arbeiderskringen door te dringen, on ook orn'dat

de kommunistische geweld-methoden hun gelegen waren in hun strijd
tegen den Belgischen Staat.

llaar in Soptember 1921 had er een < Kommunistische Partijdag >

plaats,rvaarop, op uitdrukkelijk bevel van Moskou, alle kommunistische
groopen zich vereenigden onder den naam van u Belgi,sche Kommu-
nistische Partij >.

Maar nu woelen de activisten toch verdel in ,cle kommunistische
rijen. Ze kruipen in de organisaties in, vormen zoogenaamde t< cellon l
(noyautage), maken propaganda voor h'et activism, brengen op de ver-
gadering moties voor tsn voo'r,deele van het activism, en trachten aldus
de < B. K. P. ,) onrechts,treeks aan het activism te interesseeren.

- Ond,er den ooilog onilersteunile Moskou geldeli,jk ile acti,atsti,sche

beweging, net als de lersche (Sinn-fein). De Bolchevisten handelden
niet uit sympathig ma,ar met de ,hoop dat dergelijke bewegingen
er zouden toe bijdragen < kapitalistische r s.taten te verzwâkken of
zelis te ontbinilen. De steun ging aa,n de socialistisc,tre-activisti'sche
groep. Later von,den de bolchevisten dat zij, in eerste ùijn in,terna-
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tionalirsten, verkeerd handelden rnet die eng nationalistische bdwe-
gingen (aotivism, sinn-fein) te ondersteunen. vhn daar het bevel het
activism in de kommunitische gelederea te bekampen. Maar het is
er nog niet overwonpen.

In rle Socialistische partij.
Een deel, gelu.kkiglijk slechts een klein deel, der socialistischo

partij schijnt van activistische neigingen aangetast, dit vooral te Ant-
werpen onder den invloed van een K. Huysmans en zijne karnuiÛen.

Maar veel rneor komt ,het ons voor, ,dat he't hier alleen orn politieh
opportun'i,sme gaat, om het gebru'ik van enketre volksm'ennende argu-
menten. De gezonde geest van de socialistische partij over gansch het

land is wel sterk genoeg om daarin desnoodrs orde te brengen.

In de Liberale partij.

Het is een feit dat de liberale partij bijna niet aangetast is. Ze heeft
eenigo woelzieke elementen ofrvel tot de orde geroepen, ofwel een-

voudig wandelen gezonden. En de laatste verkiezingen, niettegen-

staande een rtzende en gedurige propaganda van Eet Laatste Ni,euus'

bewezen ten overvtroedo hoe die grootschnoeuwers tamelijk wel op den

kikvors'ch leken uit den fabel. Het aantal stemmetr te Brussel en te
Gent bekorner wâ$,eêrvourlig belachelijk.

Een echt geaaff schuilt nochtans in het veel gelezen liberaal blad
< Het Lantste Nieuus n. Dit blad wordt geleid door den heer

J. Hoste Jr., tijdens den oorlog mede-uitgever rnet d,en heer Fr. Vau

Crauwelaert, van uVri,j Belgi'ë >r De houding van,den heer llosie onder
den oorlog was soms betlenkeli'ik. Nu heeft hij zicrh nog een

paar opstell,ers aangesch,aft die stelsel,m,atig niet al'leen bedelt-
keliik, rnaar oprecht onuadeflandsch wenk leve.ren. In u Het Lant-
ste Ni,euws )) mogen die treeren niet al ,ûe tluidelijk uitsprekon wat
hun op rhet hart ùigt; m€n kan zich beter over hun eigenli.ike
actiaistische meening inlichten i,n een ander blad waarvan ze korres-
pondent zijn, bij voorbeeld in de < Ni,euwe Rotterd,amsche Courant ''>,

het Hollanclsch blad dat ondor ,den oorlog rle Duitschp zaak uitste-
kende ,di,ensten b,ewees, en in ons bezet gebied clan ook gaarne bin-
nengelaten werd.

In < Het Laatste Nieuws > zelf moeten die hoeren voorzichtiger zijn
orn bij de ,lezers, meestal best-Bdlgiscth gozinde rnensc,h'en, geen wan-
trouwen te wekken. Hun manier is d:us gerafineerd aalsch en scki,jn-
hei,li,g.Een enkel staarltje rra,n tle krasse bewuste oneerl,ijkheid, van die
menschen.

't Gaat am < Flamenpoliti.h ,r (Fransche uitgaaf). Dit boek wordt
< een sl,echte daad r genoemd. En << Het Laatste Nieuws >r zegt,. met
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itremelo's van koningsgezindheid en vaderlbntlrsliefde in de stem,
'waarom :

<... Rudiger he,eft trouwens een onoondeelkundig, ja, onverant-
woordelijk gerbruik gemaakt van de Duitsche ,dokumenten. Zoo v,er-
schijnt op bladz. 302 van < .Flamen-Politik ' een Duitsch rapport,
'waarin tot zelfs onze Koning als een,.. separatist wor.dt voorgesteldl'Wij vprtalen uit dat Duitsch rapport de vo),gen,de schaamtelooze
leugen : < Men spre,ekt ook vee! ov€f.rêên bezoek ,door de dames
Belpaire en Duykers bij d.en Koning afgelegd, bezoek tijdens ,het-
welk 'd,e Koning zou verklaard hebben : ( Dam,es, ik ben wellicht
reven separatist als gij ,,.

In welk land ter werel,d zou een goed burger een dergelijke ver-
warringsti,chtende,eerlooshei'd, neengep€nd door een vijandelijken
bespi,oder, wi'Ilen opentbaar maken?

En iernand, die zieh aan zooiets bezon,digt, durft bewenen alleen
uit vaderlandsche bezoi'gdheid te handelen!

,Itret spreekt trouwens van zelf., dat d,e ùasterlijke opzet van Ru-
diger ,en van alwie mocht geneigd zijn om hem in te volgen, niet
ongehinder.d zal gelaten worden... D

Zoovor <t llet Laatste Ni,euws n.

Wie,.lezer van dit hlad, zou verïnoedien gekregsn hebben op een

,tertaerualsching, en zo:u < Flamenpoli,ti.k >r zelf eens geraadpleegd

hebben? Wel geen enkele. De bravg eenvoudige lezer houd,t de and+-

ren voor zoo eerlijk al,s hij T.ell, ë\ gelooft al.wat in <<zi'in r> blad
sta,at; en daamp hebben die ,heeren grsrekenal, ails ze eenvoudig den
text aeraalschten.

Indordaad, laat ons nu zien \ilat er eigenlijk in <,.Flamenpolitik,',
gez€gd \ilordt.

Het gaat niot om een rsohrift van oen ( bespi,ed,er )) zoo&ls

<<Het Laatste N'ieuws >r het zegt, mâ,ar orn een officieel bericht van
don kapiûein Staehl,e, chef van den inlichtingsdienst van het 4' Duit
scho Leger. (TV,e hebben hem dikwijls in dit boek aangetroffen.)

Dit bericht werd in deze Vlaam,scho uitgaaf, met zooveel andere
stukken u'eggelaten, maar het $iudû gânsch in oliché gegeven. (Bericht
n' 1622 van {{4-{9{8.)

Nru rstaan ,d,e woorden, door het pseuilc.activistisch b,lad aangehaalrtl,

wel in be,wust brsricht. Maar, ten oerste, die woorden zijn ook van den
Duitschon ofiicier zelf nist. Z,e werden den Duits&ers verteld door
€sn gevangongenom'en sorklaat €n de H. Staehlo rhaalt ze al,leen aan als
< tgpisch ùoor d,e (Ioyale) houd,ing uan d,e flami,nganten tegenoaer d,en
.konông >, en geeft zelfs uitd,rukkelijk,t,e kennen; dat hij overtuigtl is,
dat de koning die woorden niet uitgosproken heeft, dat rnen ze ten on-
rcch'te rin zijn rnond gelegd heeft. Hij ,schrijft tlat de koning < rou
gezegil hebben r, en daarna taxeert hij d,e woordon rnû, << uertel,l,i,ng >.
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Berrouste woord€n: hqddgl m.ii nqtuurlijk aarstonds getmffen. ;Ik
onderzoch't of ,h,et niet bo-borwas, 'd.ie repk wûg te lat'en;'maa,r rhet

scheen me eerli,jker het stuk weer tie geven zooals het was,.

Maar men leze nu in u Flamenpolitik,r (blz. 198) :

< In ili.t algemeen bericht (hot bewuste bericht, N. v. d. S.) zal rnen
zoogezegd.e woorden uinden wn den koning betref f enile ùe Vlanm*che'
bewegi,ng. ilIm roL zi,en dat ile N. O. (offi,ci,er uan ilm inltuhtings-
ili,enst) zelf er geen geloof aan hecht. Er is natuurlijk nienenilal
van. (trI n'en ost évidernment nen.) Oniler den oorlog moest men
zi,ch uoor leugenprantjes (rr canardrs >r)'in acht nemen. >>

Volgt nu een {9-regelige uitweid,ing over de groote voorzich-
tigheid die rnen hoeft aan te leggen, niet alleen bij 't opnemen van'
verklaringen van getuigen, maar ook bij 't onderzoeken van doku-
rnenten.

En ziehier ten slotûe wbt ik van den koning zegde, bij bespreking
van het verslag van den Ministerraad gehoudon qr I' Februari 194S
(blz. 159) :

,< Ik heb dc woord;en door den koni,ng gesptroken ouergeslagen,
omilat het ni,et aanga,ot xi,jn aerheuen persoon aan het rlebat te uer-
binilen. Ik haast me nochtans orn met nu,ilruk te rserklwen, ilat een

volk, tlat het geluk heeft een z6ô rechtschapen, 266 grootmoeiligen
en 266 hartelijk bezorgilen vorst aan zijn hoofd te bezitten, zich
niet gelukkig genoeg kan achten!... (Dit laatsto gedeelte in vetten
druk.)

Ik zou nog andere plaatsen in dJezen zin kunnen aanhalen.
Men oordeele...

In ile Katholieke partij.

r,; i,i,f,"TT!,'*o;,in ^:lP;:;
te m.eer op, d,aar wij aan d'e Bel,*
gische geesteliikheiil en ann d,e BeI'
gische Katholieke Parti,j d,e gelegen-
heiil moeten l,aten weer met ons aart

: ii#::Xi,'#'ui,':::2T'#Xi::.
ùIaar het is uri,i wan'rschi'inli'ik, ilat

, na ilen oorlog ile hathali.eke porti,j
toch *ol genooilsaakt xi,jn om bi,j ons

Brief va,n von 'der Lanckren aan kolonol von Barûenwerffer, Brusselo
27 Maart {917.)
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Het spreekt van zelf, dat ik ttoor het aanhalen van dien brief niet

wil verwijten, m&&r wel WAARSUtrTWEN.

IIet < Katholiek Vlaamsch Verbontl >.

Slaagt het la,nd er niot in aan h'et gevaar ,te onlsnappen dat ik in
dit werk wel rluirlelijk genoeg heb a,an'get',oond, zoo zal ile katholieke
partii er de hoofd,sehul,tl raan, ,tlragen. De < hoof itschulil > i,s nog wei-
nig gezegd, want zeker is het, dat er van eigenlijk gel)Mr ùroegenaamd

geen spnahe meer zou kunnen zijn, den 'dag waar de katholieke partij,
's lanils vogrdeel en eor bovsn parti.j-voordeel ,sûellentl, een kla,re, ener-
gische houdin'g zou raannomen tegenover tlen g'roep ( Katholi,ek
Vl'aamsch Verbonil >, die < eon partij in een partij vorrnt l, die op
haar woekert ,en,al haar voordoelen tot 'eigen afzonclerlijke voondeelen
weet orn te zeûten.

En waar'om gelukt dit het < Kathol,i.ek Vlanmsch Verbond >t?

Ten eerste, orndat cle groote katholieke leidors onuol,iloenile,
ja xelfs, slecht i,ngel,i,cht zi,jn oaer d,e eigenli,jke onuailerlanil-
sche geù,ndkei'il y,an vele leid,er,s van h,et ( Kathotriek Yl,aamsch Ver-
bonil >, 't is te zeggen, omdrat zij ze niet voor zô6 gevaarlijk on valsch
hourlen als zij het in werkelijkheid zijn.

Ten twoede, om,da,t,die grooie katholieke leider,s zich over ,clen waron
geestesto'ostancl van het Ylaamsche vo,lk door die heeren fabel,tjes laten
wij;smaken.

Ton derde (en vooral), om'da,t ze bena'uwd zijn om'de mac,ht van
een vaste organisatie, die ongemeon voel cynisoh,en 'tln'rf heeft die
onrrechtstreeks over veol gekl besdhikt, die in 't Ylaamsche land
over €,en ho,egenaarnd niet ûe ond,erschatten macht beschikt, namelijk
wer 'de LAGERE GEESTELIJKHEID (di'e zeer erg door het activism
is aangetas,t) en wien ten sloûûe alle middelen goerl zijn, ook de wal-
gelijkste.

Ik wil hier ,seffens een verwijt te keer gaan, tlat vele Vlaamsc,hge-
zind'en rnij in een oer:ste imp,ul,tie zu,llen rnaken :

< Sch'aft men, na het activisme, ook het << Katholi'ek Vlaamsch Ver'
bonil > af, zoo blijft er feitelijk niots meer over' âan georganiseerde

Vlaamsche Bew.eging. >r

Die bemerking houdt geen steok. Wie er zou aan vast houden,
zou gelijken op iemand die, bij het bezoeken van een vreemde
stad, zou vroezon dat hij van honger moot sterven omtlat er niets mter
te eten is in het spijrshuis waar hij is afgestapt... - terwijl er wat
ver'der en spijshuizen sn b,oenhouwers en bakkers en eetwanenwinkels
genoeg zijn.



-245-
Neen, er is hier geen aanval gemeend op het < Katholielc Vlaam,sch

Verbonil r 0MDAT het aan Vlaa,msche Be,weging doet, maar wel om-

dat het er aân doet 0P EEN VERDERFETIJKE, LANDGEVAAR-
LIJKE WIJZE.

Het zou niet alleen gemakhetrijk zijn in tle plaats van het << Katho'
Ii,ek Tl,aamsch Verbond r een andore Belgî'sch'Vlaamschgexi'nile orga-
nisatie te ,s,tell,en. Ook een eenvoudige grondige xui'aering van het
<< Kath. Vl. Verb. r zou clen toesta,ncl gansch veranclsren.

Zeker is d,e meerilerheiil d,er led,en aan het u Kath. Vl. Verb. >t met ile

beste inxi,chten be*i,olil.Illa,ar naast ilexen, tref t men, VOORAL i,n d,e

besturen,en iu 'de opperste [ei'tling, mensohen aan die dââr niet op hun
plaats zijn, maar die in rle activistische Frontpartij t'huis gehooren.

\Yaarom zijn ze dan niet tot de Fron'tpartij gegaan? :

Ten eerste, ui,t uoorzi,chti.ghei,it, uil lafheid, uit arees dat hun ann-

zi,en, hun soci.ale en'materieele posi,ti,e er Àou oniler li,jilen.
Ten tweed,e, uit opportunisrn, uit takti,ek, omilat r,e narneli,jk ilenhen

op slui,ksche, schi,jnhei,li,ge wijxe beter tot hun iloel te geraken dnn
met il,e brutale, il,och opreahtere methoden iler << Frontpartàj t.

Een V,laamschgezinde zei ;

r< Tussch'en de Fronter,s en de V'erbondens is er slechts een verschil :

ze lvillen beirtren ongeveer hetzelfde; de eersten durven srvoor uit-
kom'en, 'de tweeclen ni'et. l

Ook is het bestendig 'lezen van het orgaan van het, <r Katholiek
Ylaamsch Verbond, >r, < DE STANDAARD >r, het reinste gift voor de-

gonen d'i,e niet van .tijd ,tot tij'rl objektief de gezegitren, van ,tlit blatl
op echtheid 'en gepasth,eirl, en op ùe onui,tgesprohen d,oeletnden on'
derzoeken. Er komt nog bij, rlat ttit b,latl het r'eçlmatig voor oYer-

botlig houilt te berich,ien over vatlerlantlsche manifestaties waaraan
gansch de Belgische pers €en hoofdbelang echt.

De Duitschgezintlheid en de haat tegen Frankrijk zijn in tlit blaal

zoo erg geworclen, dat or einctelijk ook van onverdachte en gozag-

hebbende katholieke zijde hevig p,rotest is tegen geteekentl geworden.
Hoever moet het gegaan zijn, dat een sedert altijd om zijn t, voor-
zichtigheid r en zijn < katholi,ek boven a,llos r. gezindh,ei,tl bekentl
blad a'ls < La Li,bre Belgique r zidh genootlzaakt heeft gevoelcl den
al'armhreet te slaken, en onomw'dnden van < aergif tiging der Vlaamsche
aolkszi,el > ,te spreken!...
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u De Standaard > heeft ook steods, zooveel de arlgomoene taktiek het

toeliet, gepùnkoogd op 'tl,e F,rcntpartij.
r Bij'd,o vorkiezing, in Nove-mber 1919, vtn vijf Frontpartij-Kaper-

leden, worden deze hartelijk b,egroet'door < De Standon'rd ), dÂi toch
oen orgaan i,s 'der katholieke partij !...

Verscheidene ,ma;lerl werd ér geploit voor ,eendrâch'tig samengaan
mei de Frontpartij ûot verwezenlijking van de gerneon'schappelijke

ploglailulmp,unten.
Voortcluirend wertl er campagne gercerd voor een r'uirne amnestie

voor de activistische lerraders, 't is te zeggen voor degenen die ons
lanil aan Du,itschtrand wildon uitlwer'en, en Duitsc,hland tle f'eiteiijke
h,eer,schappij over gansoh Europ'a gunden!

< De Stand"anrd > .staat vercl,er in na.uçe betr,ekking rn'et blaadjes
die op ,d,e gemeensûe wijze spo,tten rnet rallos wat B,elgisch is, die een

staatsontbindencle demagogische rprropag,anala voeren, tlie, kortoni, zich
haast de moeite besparen hu,ln echt acti,aism te versluùeren.

De ,aanho,udi'ng van A. Debeuckelaor,e, Ruuaar'd der Frontpa'rtij, in
Novem,ber l92l,,tengevolge van hei ver'schijnen van < Flamenpoliti,k >

(oen gorechtelijk onderzoek u'as sedert 1918, aan't front, legen hem in
gang, ma,arr het gerecùrt, hoewel vast ovortuigd van zijn schuldigheid,
bezat goen doorslaande bewijzen) verzette u De Standaard, n in lichter-
laaien toorn, en ,er werd door den redaktie-.,s,ecretaris De Piùlecyn op
geantwoo'rd rnal een orunorwonrdeli,jke uerdeiligi,ng ttan het stanilyunt
der Legerhommi,ssie! Ge,en wonder: die persoon (plaatsueruangend, Ka-
merli'd, op de lijst van pater Rutten, te Brurs,sel) \vâs aalt't front, zoo-
als we 't roecl's gezien ,h,ebben, sen der I'eid'ers der activisûlsche bewè.
gin'g die Charpentier en Van Sante naar de D,uitsoh,ens over'zond,, om
,den,afval van h,et Vlaarns'ch ged,eelte van ons l,ege,r te bewerken!...

Ook in 'de *aak llulier was t< De Stand,aard, r natuurlijk aan de
zijd'e van dengene,die ver,raad'pùeegde aan België. En een van de re-
'd'enraans op de groo'te Mulier-mani,f estati,e, te Roeselaere, Tvas de :re-

daktie-sekretaris van << De Stunilanrd )), waarva,n even ,spraak.

Orn de interpellatie van Staa,tsminister Poullet, ,ten voo'ndeele van
Debeuckelaere en \llulier, vierde < Dë Standaard > natuurlijk ook een
groot feest.

Maar genoeg, komen w,e terug op het < Katholiek Vlaamsch Ver-
bonil >> zelf.

Iedereen kent zijn mi,ni.mum-progra,mma :

a) De vervlaamsching in Vlaancler.en van het onderwijs in al zijn
takken en graden, van het gerecht en van alle openbare b,esturen.

b) De indeeling van onze weermacht in Vlaamsche en Waalsche
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oenhe'den, resrp. lnet het Nederian.dsch en het Fransch als taal voor
opleitling en aanvoering.-c) 

De inrichting van dc centrale bcsturcn. zoodoende dat de aan-
gelerenheden welke ,het Vlaamsch ged,eelte van het I'an,d b,etreffen
rechtstreeks in het Nédenlandsch, dez:e 'van het Waalsoh gedeelte
ûochtstreeks in het Fransch behandeld wonden.

Brussel en zijn voorsùeden zijn te ,beschouwen en te hehand'elen
als deelen van het Vlaamsche taalgebied, In verbanrd echter mret den
bijzon.deren toestand waarin deze gem,eenten verkeenen, kunnen
voor hen uitzon,deringsbepalingen in onze taalwetgeving worden
voorzien,

.{clvokaat E. Van Dienen, d'e verd,ediger va,n Bor?ns on van zoovol,e

analole activirsten, de aangekondigde verdediger van Debeuckelaerg
schreef dat de verwezenlijking van dit minimum?rcgrarnma tot d€

BESTUURLIJKE SCIIEIDIN,G moet vûeren. (Brief van den H. Yan
Dieren aan < Ons Vaderland >r. Cfr. <D.e Toorts,,, rr' t4 \ùn 2 AWi,l
1e21.)

Volgen eenige uiôtnehsel,s van oen ornzentlbrief van het < Katholi,ek
Ylaamsch Verbond - Af deeli,ng Hoogstraeten r, urit het jaar {.919.

(De hier gekursiveor'rtre deelen kom,en g'eku,rsiveerd voor in 'den orn-
zendbrief .)

< Katholi,ek Vlaamsch Verbond, n. Afdeeli,ng Hoogstraeten.

< Duixend.en Vlaamsche soldaten ginge'i den dood, i,n om België te

aerlossen... Dertigd,uizend, Vlaamsche sold,aten liggen begrwen i,n d,e

moerassen uan den Vser!... Duizenden l,etlen en lijden nog in eerher-
stellingscompagniën, omdat ri,j Vl,aming ri,jn!,..

En toch \ilorden de oprechte eorlijko Vlaamschgezinden nu ook,
h'eel 't ,l,and door, 'door franski,ljons als landverrad,ers uiigomaakt!
Velen wor'den ver'dracht gemaaht,en vervolgd, omd,at r,ij Vlami,ng *i,jn...

lllgr. Rwtten, bisschoqt aan Lui.k, v,erylicht de prries0e,rs en leeken
uit Limburg een Katho.li,ek Vlaamsch Verbonil te stichten en fe on-
densteunren, en d,aarin alle katholi,eke Vlaamsche krachten samen te
brmgen, om ge%amenlijk te strijden uoor Godsdienst, TaaI en Vad,er-
I'and.

Eensgezind mot de katholieken in Limburg, wor'don thans over
heel 't Ylaarnsche land katholieke VJaamsch,e Verb'ondeyr ingerich,t...

De toekomst aan 't Kathoti,eke Vl,aamsche YoIk staat op 't spel!
De kiesstrijd zal weklra b,eginnen : Overal mo€t't Ylaamsch prograrn-
ma op ''t voor,plan,staan! -'t is hoognoodig dat u Yoor't welzr,jn
tan geheel Belgi,ë, d.e katholieken d;e Vl,aamsche bewegi,ng ter harte
nemen >, ,schrijft Mgr. Ruiten; ( %ooni,et Loopt ili,e bewegi.ng geuaw
i,n handen tp kornen uan li,beralm en soci,ali,sten >,.

Wawom moet ge li,d, worilen?
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... Orndat wi,j ni,et wi,l,l,en îlat onze V,laamsohe kind€ù'en, tnet een

lijden in 't leger, omilat zij Vlami.ng u'ijn. (Mini,st,ers Van de Vijvere
en Poullet gotuigdon di,t in :t"openlaar.)

Orndat we wil,l,en ilat voo'rtaan onze Vl,aamsche kin'deleu, met een
goede kennis hunner moed,ortaal alleen, hooge ambûen zouden be-
kleeden in 't Vlaamsch'e ,l,and, zoowel als 'de Walon, rnet hun fransche
taal alléén in't Walenland. (Dan wordt de scheitling onvermijdelijk
N. v. d. S.)

Katholieke Ylamingen van Hoogstraeten, 't 'is een gewetensplicht
onze Vlaanasche Beweging te sieunen!

H,ei'l ',t l(atholiek Vlaarnsch Verbond!
Altres voor Vlaanderen!
Vlaanderen voor Ohrisfus! l

Een ,lang kornmentaar is ovorbodig. 0p zekere p'iaafs,en iigt tle

kwade trouw op de hand : men zou d,enken dat men met een schrift
der Frontpartij te doen h,eeft.

Maar wai er hoeft onderlijnd te worden, dat zijn de P0LITIEKE RE-
DENEN, d,ie hr,er cyni,sch bekend wor.den, van dit Vlaamschgezinrl
optreden. Hiernaar kau men zich een gedachlje maken vao d,c rein-
Vlaamsche ovortuiging van ,die leider,s. 

'Wat 
di,e heeren mel << hun rt

Vlaamsche Beweging b'eoogen, is niet ,d,e moreele en mater'ieele
lreffing van 'het Vlaamsch gedeolte van België : het gaat er onx, ile

Ttolitieke macht i.n het Vlaamsch ged,eelte uan België uoor jaren en
jaren lang in d,e hanil te spelen niet uan de Katholi,eke Parti,j, maar
uûn een achterlijke en fanatische onileruerd,eeling d,exer parti,j.

En waar haalt Mgr. Ru,tûen, Bisschop van Luik, het recht, zijn.
priesters te < VERPLICHTEN n aan poh,ti,ek te,do,en?

I,n een lang artiekel vaî ( De Stanilaard, r ({5 Mei {92{), aan Mgr.
Rul,ten gewijd, Ieest men :

<< Den lL trIa,art lglg richlte hij tot zijn geesteli,jken een aproelr
om het mi,ni'mum-pr:ogramma, Vlaamsch i,n het anderwi,js, bestuur,
gerecht en leger, met ouertuiging te uerd,edtgen en op het katholieh
parti,j-programma te schrijuen. Zijn brief uan September 1919 was
eene bond,i,ge aerd,ed,i,gi.ng der aangehaalde aier punten. ,)

,Misschien clrijit ,Mgr. Rutten, Bissc,hop van Luik, het toch eens
zo,over, tlat een vol,lediger,e uitspraak over zijn houding gepast zou
blijken.

- He1"<<Katholi,ek Vlaamsch Verbond, > draagt erootende€ls de schull
aan de onmogelijke toestand cl.ie heerscht in een gedeelte van het
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katholiek vrij ondorwijrs. Het tlraagt er toe bij, met alle mi,tldolen
heL nationaal Betgi,sch geaoel, in dit ontlerwij s te smororen. De pullielle
schanrlalen zijn hier ontelbaar gewor'den. Ze geschieden op z6ô

krasse wijze, dat rnren moestal zelfs niet eons poogt om wit te tas-
schen. Het irs d,agelijksc,he kost gervordon, niot alloen ons Belgi'sch

aaandel en ûns Belgi,sch na,tinnanlhgmne << De Brabançonne )) weg

te Àaten, maar zelfs uit te jouwen en ui,t te flui'ten! Het is gemakkelijk
jonge harten te mi,slijden en te fanatiseeren, ma.ar 't is dan oolt des

te laffer ,en te misdadiger;
Die ongoloof'elijke toestand zal maar voor goed ophouden, wannêer

de Vùaarnsohe o,uclers, uit overir,r,iging ilat men geen mensch YAN EER
EN VAN KARAKTER i,s xoniler een gexonde aa,ilerland,sl,iefil,e, ber

lville van hu,n kinder.en d'e ver'derfelijke soho'len of ten minste cle

verderfelijke ùeeraars onmeedoogend zultren boykottoeiren.
Ik ,hou,d or a,an, nadruk te l,eggen op het feit dat laatst zelfs de

<< Reuue Générale des i,dées et iles faits >r, het meest gezaghebbende
katholiek orgaan, verklaard heeft dat het tijd was, om met der-
gelijke ,elemen'ten, d,ie ook V00R DE KATHOLIEKE PARTIJ xel,f
reer geaaarli,jk word,en, af te b,reken.

Laat ons, om te eindigen, eon blik werpen op de xaak ùIuli,er, die
deze laats,t,e maanden zoovoel ophef heeft gemaakt. Niet om de zaali
zelf, maar omdat het ( Kaûholiek Vlaomsch Verbond, >r DE ZAAK
YÀN DEN VERRÀDER T{.ÛLIER ALS DE HARE HEEFT VER.
KLAARD, en omdat het pnrcos Mulier aldus het proces /an het < Ka-
tholi,ek Vlaamsch Verbonil > wordt.

,Men zal nu zelf kunnen oordeeleq of, ja of neon, het < Kat"holiek
Vlaamseh Yerbonil >r, ZOOLANG IIET ONDER ZIJN HUIDIGE LEI-
DERS STAAT, hoeft bekampi te wo,rden tloo'r alle Vlamingen die ook
tevens Belgen willen blijven.

De zaak Mulier.

tsij de ltaatsûe verkiezing w,erd XIuIi,er, Arthur, van Kortrijk, ka-
tholiek lid van de bestendi,ge deputatie aan West-Vlaanileren.

In de zitting van 20r" December {9?{ van den Provincialen Raad van
West-V,laanderen, \l'erd Mulier door den Heer Gillon, eveneens van
Kortrijk, aangeklaagd om zij,n activistische ho,uding gedurende den
oorlog.

De rnoedige daad van den H,oer Gillon verwekte zeer veel opspraak.
Nieurve beschuld,igingen werden tegen Mulier ingebraohf, met het
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gevolg dat er,een nieuw anderzoek tegen hem w,erd geopend, te Gent
(een een'ste lang onctrerzoek te Kortrijk was zond:i gevolg, door oen
a non-lieu >, opgeheren gowonclen), en d,at hij voorloo,pig in hec,htenis

werd gezet.

W aala an w or dt Dlul,i,er b e s chuld,i,g iI\
Hier wortlen alleen feiten aangehaald ùie d,oor ile pers besproken

werden. Het is dus zeer wel mogelij\ dat het proces nog andene be-
schuldigi'ngen en nadere b{jzonttrer,heden zal b'rengen.

Mulier is sen dor eerste 59 sturtrenten rlie zich lietren inschrijven op
da uon Bi,ssi,ng-Hoogeschool van Gent. Hij stutleert er twee jaan, en
wordt alzoo de eerste door d,ie hoogeschool gepromoaeerd,e dnctor i,n
ile Rechten. Bij die gelegenheid wordt < onxe fhnke Arthur trIuli,er >

door het nationa.lislenb\ad, << De Vlaamsche Smed,er >r (uitgegeven
door J. Wannijn), hartelijk geluk gervenscht.

Maar tijdens .ili,e twee :s'tu,diej,aren is IWulier onoerpoosd als entre-
misti,sche, r< J0NC-VLAAMSCHE n studentenlei,der en propwgandi,st

o'pgetreden.
Den 95"" Oktob,er {B{$ ;roed,s, dag van rle officieele opening dor

uon Bissi.ng-Hoogeschoo[ is hij het, ,clie ,a],s leider de katholieke s,tu-

den,ten aan den bekenden Paler Stracke gaat voorsbell'en.
In't vervolg werd hij voorzilter van h'el u Gentsche studentenkorps>

(< Hou end.e Trou r) en van de < Poli,ti,eke Studentenkomm'i,ssi,e>>"
door het << Gentsahe stuilentenkorps > in 1917 i'ngerioht om << actief
med,e (te) werken aan d"e bestuurli,jke en pol,i,ti.eke ari,jmaking uan
Vlaanderen >. (Cf,r. < Aul,a ,, d {, Juùi {917.)

'We laten rhier voortoopig biuten bespreking, \ryât men onder die
r poli,ti,eke uri,jma,ki,ng r (auûonomie) eigenlijk mo,est vers,taan.

Den 19 April 1918,,sternde h,et Gentsche studentenkorp,s << Hou en
de Trou )), waarya.n Muli,er voorzriûierwas, een ilagorcl,e, die ,d,e'vo,oruit-

gang yan de aon Bissi,ng-Hoogeschool als oers,te voorwaarde vorklaart
v'an de d,utonlme ontwi,l*eling unn Vlaanderen, ert di,e ,tl,en < Raod;
aan Vlaanilerez )) ,herkent als het opp,erste organisrne en al"s de eenige
rertegenwoord,i.gi,ng van h'et Vlaarnsehe volk. - De Regeeri,nl, d,e Ko-
ni,ng, ja, Belgi,ë zelf , be:sland,,clus voor M,u,lier niet rneer. Maar hoe
krvam diezelfde Mulier, di,e, als voo,rzitter, d'e hoofdverantwoordelijk-
hei,cl d,roeg aan die dagortle, er alan tlrie jaar later tooh toe, oen plaats
te aanvaarden in een Prcvincial'en Raad van dit land, tan d,i,en Koning,
van d,i,e Regeering - die tnch sedert Apr,il {9{8 niet moer bostonil?...

In een voordrac,ht gehouden te Gent (Clr. Persoaerzicht 7-13 ilIei
1918) varkluanil,e Mutier zich voorst'a,nder rran de politi,eke 1)ereeni-
gi,ng u'an Ylaanilpren met flollaniL Dezelfde thesis rverd verdedigd,
den 4"" Novemb'er 7977, op een foestmaal voorgezeten door Mulier,
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on waax o. m. doel aarulamen 'tle bekonde activiston De Vreese en Ja-

cob, de Duitschers Lantlrat Ecker (voorzittor den provinciale atlmi-
nistrati'e), professor Frei,b,orr von Bissing, graaf von Lirnburg.Stir'um
(van ctre oensuur), en'professor Yan Dijok (Duitscho innichter van

de hoogeschool).
Op oen vergadering, den 7"" Maart 1918, waut Dosfel, aan de sÛu-

d,enien voorgàsbltt 1trad, zich te bekennen tot de form'uul rnan het
<< [Jni,onisme >r, namelijk < de reëele uni,e vm Vlaandreren en 'Wallo-

nië r, bekampte Mulier op hevige wijze ctit voorstel, als zijntle onuit-
ao erbaar'en ong ew enscht.

Bij de feesten ter eere 'ùer < IJmheld,en > was Mu'lier natuurl"ijk
ook een 'cler oersten.

De << Nationali,sten > (d,e meest aoorui'tstreuenile adi,aisten/ hatLclen

een << Nati,onali.sti.sche Voorwacht r> gestioht tlie p,ropagantlameotingen

inrichtte te Gent en in de provincie. Op een rneeting in tlen fees{aaa'l

van het Kon. Konservatorr,ium, te Gent, clon 23 Maart 1918, sprak ll{u-
li.er over < De rotr il,er Hoogeschool, i,n ile uerwe%enli,iki'ng d'er Vlanm'
sche Staatsorgani,sati,e >. - D'e < staat Vlaand,eren > (natuurlijk met
aanleuning aan Duitsc,hl,a,nd) : 'd was h,et ideaa,l der extremi,s,ten.

Die moeting word aangekondigrl door sûroo,ibrievsn en door plak-
katen.

De strooillrieven werclen rondgedragen juist op den dag dat het
Duitsch,e legor zich in de ,sornme op het EngeJsche front siorrtûe, rnet
de hoop een gunsti,ge besli,ssing bij ûe voere4. Zij niepen ,tl,e V'l,amin-

gon, aan welke partij zij ook b'dhoonrlên, op ter verwezenlijking van

den < Souuerei,nen Staat Vlwnderen \r.

De pla.kkaten, di'e men op de rnur,en van rtre stad en van al de om-
liggende dorpen kon lezen, droegen als opschrift : < Gij eischt ons
bloed, geeft cns recht. r Zij deeldbn mee dat het oproer srrleujlde aan
het lJzerlro,nt; rlat, in een oprroep aan de Vlaarnsc,he 'soildaten, < de

fransquiljonsche Belgi.sche generaal Bernhei,m met d,en dooil beil,rei,gd

was i,n geaal hij %ou ooortgaan de Vlanmsche jongens te koejonnee-
ten >>.En ze ei,ndigden aldus :

< Vlamingen,

Hoelang nog xult ge als slaaen gebukt gaan oniler ile ilwr,ngelanilij
aan franskiljons en Walen?

'Weg met tlie Franskiljonsche bentle!

Leve het vrije, zelfstandige Vlaantleren!>

Men moch,t wel sprehen van d. Dlulàer, << ile schi.tterenilste fi,guur
onder de Ylaamsche Hoogstudenten >t...
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Maar de juiste maat ,van het activistisoh landver,r,aad van Mulier
wordt eerst aang€geven il,oor xi,jn aerki,ezing op de l,i,ist iler u ntiveve
nationalisten. l

Op Zonrlag {6 Juni {918 had er namelijk bij de ,nationalisten van
Gent zoo ,een ,soort 'parodie v,an verkiezing pl'aats, ter vo,rrning van den
( NATI0NALISTISCHEN RAAD, bestuur uan ilen Nationalistischen
bond, r.

Er was m,ededinging tussch,en ùe << Zutaere National'i,sten ri en de

wat minrler << %ui,oere >r, il.e rvat lauwer'e. Maar deze < lauweren l
waren nog r,eer ( zutaer ), nog zoer vooruitstr,evend, want, bij de

bespreking van de uitsl,agen der verkiezing, zeg[ h,et rr Nationa,lis'ten-
blad r < De Vlaamsche Smeder >r (n" {1 van 23 Ju,ni {918) :

<< De uerki,ezing uan Zond,ag 1.1,. is eene gebeurtenis, il,i,e aoor d,err

denker uoorteekens uoor d,e toekomst geeft. Bi,j het oaerloopen d,er

kand,i,d,atenti,jst ualt het op, ilat het bi,jnn allen mannen en urouwen
zi,jn, d,i,e tot d,e Jong-Vlaa,msche richting behooren, Van r,oetemelk
Ylami,ngen d,ie nog aan Hauere ipts terwachten of ons aan Wallonië
wi,llen bi,nd,en,.i,s er geen sptraak i.n Gent; het eerbi,ed,waardig Unio-
ni,sm heeft hter geen kans. t

Mulier behoorde naiuurlijk - na al wat we reeds gezieal hebben -lot d,e xui,uerste, ln| de ergsie.
De < Z,uivere Nationalistren > sielden vier lijsten voor : e,err lijst

van << Arbeiders >>, van < Bu,rgerJ ), van << Intellektueelen > en voot'
bet << Land,elijk ged,eelte >.

Hier volgt het fac-simile van de lijst der << Intellektueelen >, zooals
ze gep'ubliceerd werd in het manifest der r< Zuôaere Nationah,sten > :

TNTEL

3. Domela NIEUWENHUYS NIJEGAA.RD

Prof. JONCKX Alfons

n
LEKTUEELEN

i

'1,. D" STOCKE Evaris't

D" MINNAERT Marcel

il. Prof. Goilée MOLSBERGEN

6. Stud. Jur. Arthur MULIER

PLANCQUAERT Hector
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'In een manilest van den rr Nationalistenbond > dat op tle verkie-

zing voorbenei,drl'e wer,d nog ,oens uitdr,ukkelijh vastges'ûeld dat, << er
m(nr een enhel midikjl, bestonil het doel, te berei,ken >, nnmelijk :

rr DE VOLLEDIGSTE AUTONOMIE VAN YIAAI\DEREN, LOS YAN
HAVERE, LOS VAN WALLONIE >l.

ùIuli,er bekwam 1436 stemmen, ,en < klopte )) alzoo zijn professors
lonckr (1412 stemmen) en Goil,ee-Dlolsbergen (ll% stemmen). Ifin-
naert was eerste rniet {736 'stemrnen ; ilan kwam Pl,ancquacrt rnet 16{4;
dan Domela Nieuwenhugs met {557; ùan Stooké rnet 1526; en dan
Mu'lier.

Het groot Gentsoh 'katholïek liad < Le Bi,en Public >, Êpnekend van
die lijsi, zei : < De beteekenis uan ili,e li,jst i.s d,uàd,elijk genoeg door
ile namen d,i,e re behelst. >

Inderdaacl al degenen die m,e| Illuli,er op die lijst stonrlen werdeu
TER D00D of tot LEVDNSLANGEN DWANGAREEID bestraft, de
beide Eolland.ers Domela Nieuqtenhuys en Godée ilIolsbergen inbe-
grepen.

Maar wat alle a,nderen de DOODSTRAF of LEVENSLANGEN
DWANGARBEID gekost had, kostbe IlIulier... niet alleen EEN ZETEL
IN DEN PR0VINCIAL'EN RAAD VAN WEST-VLAANDEREN, als
uertegenwoord,i.ger van een fraetie aan ile katholieke partij (namelijk
aan d,e < Kristene Werklierlen >t uan Kortri,jk), maar ook nog de aotrIe

ond,ersteuning mn de gansche < Kristene \Verkliedenbeweg'ing > an
uan het < KATHOLIEK VLAA,MSCH VERBOND ,'...

Zoov'er zijn we in België gekornen...
Zooiets is in België mogelijk geworden...

- Stippen we nog aan, dat, in Oktober 19{8, Mulier door de Duit-
schers tot professor b'enoernd werd aan ùe < Nijaerheid,sschool >t te
Gent.

Zijn i,d,eaal, - het id,eaal, uan het < Kalholiek Ylaamsch Verbonrl r?...

We hebben ons ,reecls uit het Eerste Geileelte van dit boek een ju,irst

begrip kunnen opmaken van ,h'etgeen hel < acti,aôstisch laniluerraail >t

beteekende :

TIET VOLLEDIG UITLEVEREN VAN VLAANDEREN-EN BELGIE

AÂN DI]ITSCHLAND.

HET VER\ryEZENLIJKEN VAN DUITSCHLANDS IMPERIATIS-

TISCHEN DROOM, NAMELIJK DE IJZEREN DWANG OVER

G.A,NSCH ET]ROPA.

Ter grootste schande aan het < Katholiek Ylaamsch Verbonil l,
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alsmeile'aan do' < Kristene \fierklieilen'Beseging '>, 

schetsen wij hier

iig èa" beelil aan het i,ileont, wor hetwelh MULIER, hun troetel,kinil,

is-opgekomen.

/tZ- /1 / f. / ,d !!P
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/"17- /,-V, h/4; _Z?-?,- y'-z .z- 44,

Wehebb.engeziontlatMulierdenaRaaduanVlonnileren,,àLwag
als rle < eenige oertegenwoorili'gi'ng wn het Vlanmsche Vol'k >'

We wet,en reetls tamelijk veet over de ontlerd,uirnsche kuiperijen

vantlien << Rand, >t



-255-
Ziehier een uittreksel uit een briel van den Stantssekretaris aon

Linilequist aan den Kolonel mn Winterf etilt.
We hebben in hot Eerste Getl,eelte reeds kennis gemaakt met den

hoer Sfoafssekretaris aon Lintlequist, als schrijver van oen memo-

,k tC
.tlf ..4- '*n q--J ç'l t2'- ; .4_

a-y>r-, .ræ f,\

e4_J?.?/?

randum : t< Ile bronnen rler tegenslagen tler Duitsche politiek in
België r. We hebben hem ook in dit Derile Geileelle aangetroffen
als deeluitmakend van tlen < Bij,raad > v.an ùe << Deutsch-Fldmi,sche
Gesel,l,schaft r. - De kolonel vo,n Winierfeldt is de latere generaatr

uon Wi,nterf eld,t. Hij ,spreekle een sroote rol in België (o. a. orntrenû
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de wegvo,ering van onze werklieden naar Duitsahtand). Hij maakte
ook tloel uit van de Erzberger-kommissi,e die den wapenstilstand sloot.

Berlijn, den 18-1-1918.

Kurfûrstendamm, 178 .II..

Tel. Pf. 6038.

Zeer geëerde Heer Kolonel von Winterfeldt !

... Ik wou nog aanhalen, dat d,e voorzitters (die Vorsitzenden) van
den Raad van Vlaanderen van hun kant spontaan (onuitgelokt) ver-
klaarden, hoe ze zich een versterking van onze (Duitsche N. v. d. S.)
land- en zeemacht door de Vlamingem uoorstellen. Ze zegden dat
Vlaanderen geen eigen leger, maar slechts een politietroep moest
houden. Daarentegen moest het den Vlamingen toegelaten worden,
ALS VRIJS/ILLIGERS IN HET DUITSCHE I,EGER EN VOORAL
IN DE DUITSCHE MARINB IN TE TREDBN.

Voornamelijk van dezen laatsten maatregel uerwachten ze onge-
meen oeel uoor de engere aansluiting van de Vlamingen aon
Duitschlond, bijzonderlijk indien, zooals zij zegd,en, Zeebrugge, 't zij
voor altijd,'t zij voor de eerste 15 tot 25 jaren, een Duitsche < Flot-
tenstation > (basis voor de vloot) bleef, 

- 
nsf als ook garnizoenen

itt Lttik, Nanten en Brussel.. tt

Dat hæt << neutralîteit r1... En juist tlie m,en'schen zijn het, die ile
Belgische ,nreutraliteit in 1814 h'ebben ilu,rven aanrantlen.

Nu, wat denkt rnen van die < ideali'sten >?...Zijn h,et, wel degelijk
de redder,s va'nvlaantleren? ...

Àmnestig amnesûie?... En al degenen die tegen de Duitschers met
overtuiging oor,log gevoertl hebben in 't gevang? 0p 't Duitsoh sc,ha-

vo't ?...

De hier rnet groote ùetterrs weergegeven pa,ssus hail kolonol von Win-
terieldt (met bl'auw potlood) oncl,erlijnd, en (mot zwart potloorl)
maakte hij in den rand volgende bemorking :

< Oh, oh?'De Bel,g i,s xeer wei,ni'g sol,ilaatgerinil' (unrnilitârisch) en

daarbi,j erg d,i,kkoppig (ausgesprochen d,i,ckkiipfig). Van d,ie ari'iwdlli'-
gen aerwacht i,k ni,et î;eer ae'el, noch uat het getal', noch wat d,e kwa-

liteit betref t. awf . >t

En hiermeo stuunde kolonel von 'Winterf,eltlt ttezen brief, en het

bericht van tlen heor von Lintl,equ,ist oY'er den activi,stischen to'estantl

in Vlaantler;en, dat bij d'en brief lag, aan GeneraaLrnajoor von Barten-

$'ûrff,e,r, van tle po,litieke rsekt'ie van hot Groot Hoofdkwar'tior.
In het bericht van den H. von Lintlequi,st, waarvân evon 6praak'

leest rnen :

' <, h;en besyreki,ng, die ik met een reeks Vlaamscke leid,ns en leilen

ran het bestuur (Vorstonils-Mi'tgl,i,eiler) aan ilen Raad uan Ylaond'e-
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ren had, heeft nte h,eelemaal, tot il,e oaertwi,gi,ng gebracht... rlat, r,ooals
me ook overeenstemmencl - te begi,nnen met den Generaal-Gouaerneur
lot d,e referenten-aerxekerd, werd,, ile Vl,anrnsc:he (Iees acti,aisti,sche

N. u. d,. S.) l,ei,ilers en hun aanhangers heel,emaal Du'itschgexi,nd,
(D,eutschf'reund,lioh) xi,jn, en ln een enge aanl,euni,ng oan Dui,tsch-
lunù, na den oorl,og d,e eenige mogeli,jkhei,d xien uoor hun nati,onale
zelf standi,gheid,. >

Er valt nafuurlijk ni,et te twijfele,n, nooh aan 'd.en elnst, noch aan

'de vol'strekûe go,ed,e ,trouw van den < workelijhen geheirnen raarlge-
ven en activisienvri'ond, H. Staatssekrelaris von Lindequist.

Reeds bi,j den i,ntocht der Dui,tschers te Brussel in Augustus 1914,

sprak P. Tack, laûor voorzitûer van den < Raad van Yl,aandererr )), to,en

leeraar ,aan het Koninklijk Atheneum ie Elsene, rnet overtuiging :

<< We hoeuen d,en i,ntocht aan d,e Dui,tschers niet te betreuren. We
r,u,llen ond,er d,ie menschen ueel gelukki,ger ri,jn. >>

Maar dit slaat toriug op alle activisten, waaroncler ook degenen
ilie zi,chzelf < unionisten )) noemden. Maken we nu wat nader kenni,s
rnei de < Jong-Vlam'ingen >, de ,ergste soort van activisten, tot de

welke DIuli,er niot alleen b'dhoorde, rnaar van dowelke hij een geviorde
leider was,

Een < streng uertrouwelijk > memorand,um.

Eers[ een memo,randum, opgesteld door de Ho,llanders Versluys
en io,ll'es, beide proÏossors aan de uon Bissi,ng-Hoogeschool, voor den
I{eer Rittmeisûer Schiffer,er (van het Genreralkomma,ndo van het
XIX" Resorve-Korps), ,die het aan Lud,enilorfl stuur,de.

<r Streng vertrouweiijk,

,Bericht over de doeleind,en der " Jong-Ylûamsche Partij >, en over
de ,daaruit voortvloeiend,e mo,eilijkhe.clen voor een politieh, rnilitair
en 'ekonomisch akkoord tusschen het Duiisch,e Rijk en een even-
tueelen Staat Vlaanderen, door Prof. J. Versluys en Prof. A. Jolles,

I. 
- 

Onze bezigheid aan de Vlaamsche Hoogeschool, ie Gent,
heeft ons sedert an,derhal,f jaar gelegenheid gegeven tot politieke
gedachtenv'iss,eling met d,e leid,ers der Vla,amsch,e Bew,eging. De
Gentsch,e Hoogeschool is, zooals het met haar bedoeld ruas, een
der brandpuntcn der Vlaamsche beweging; de vers,cheidene stroo-
mingen en schakeeringen zijn in het lceraarkorps verbegenwoor-
digrl. De beteekenis van d,en kring der Gents,che professors voor
tle ontwikkeling lan h,et politiek l,even in Vlaanderen blijkt uit het
feit, dat van de tien kômmissarissen ,door den ,, Raad van Vlaan,d,e-
rien r gekozen yoor de verschillende administratie-takken (minis-
teries N. v. d. S.), de helft to,t het l,eeraarkorps behoort. Onz,e kollc-
giale en de maats,chapp,elijke verhouding tot velen van de l,eeraars

q
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bracht het mee, dat wij bijna dagelijks met hen over de belangrijke
vragen van den huidigen tijd en van de to,ekomst beraadslaagd
hebben. Van d'e verschillende ilaamsche pantijen sche,en ons 'de
u Jong-Vlaamsche ,> op verre na ,de b,elangrifkste :

Ten eerste, is van haar aanhangers d,e gedachte van den Staat
Vlaanderen in den huidigen vorm uitgegaan. Ten twoede, steekt
ze baar doeleinden het verst, wat bij ,een politieke zetrfstandigheids-
bewegirig de verwezenlijking van die doe'leinden in 't volk het
gemakkelijkst mogelijk maakt. T'en derde, is z,e, rn'at het getal betreft,
de sterkste partij, en lbeschikt 7tê or'lêt een meerd,erheid in den < Raad
van Vlaandel's1 r. T'en viende, heeft ze dan ook een w,el-doordacht,
korsequent op,gesteld programma, dat, naar onze m,eening, vaste
waarborgen ,bezit voor het voortb'estaan van den Staat Vlaan,deren.

Dit programma, ontstaan uit de opvatting der r Jong-Vlamin,genr,
zou, nâar ons dunkt, d'e basis vâr ,eêr akkoord met Duitscbland
kunnen vorm'en, waarin beid.e partij'en hun r.e,cht vin'den, en we
deelen ,daarom volgende richtsnoenen mee.

II. ---- De met ons in engere, politieke vo,eling getred,en Jong-Vla-
mingen streven naar 't volgende :

a) Terwijl de z'elfstandigheid naar buiten nog ni'et beslissend
vastgel,egd is, zou een ( Stadt Ylaanderen u gevormd worden, naar
binnen z'elfstandig en ,gansch van Wallonië onafhankelijk. De gr,ens
is de taalgr,ens; Brussel is inbe,gr,epen.

b) Deze Staat gaat een stendig verbond âan met het Duitsche Rijk,
waar.door hij zich, ond,er behoud van zijn innerlijke zetrfstantligheid,.
op politiek, eko,no,misch, maritiem ,en militair gebied aan het Duit-
sche Rijk aansluit.

c) Aangezi'en d,e Vlaamsche Staat niet aan 'Wallonië geÏnterres-
seerd is, kan het Duitsche Rijk naar het Westen iedere gewenschte
grensoerbetering dooruoeren (b, u, uooruitschuiuen der grenzen tot
aan d.e Maaslijn en anneæatie van Luik), zonder d'aarbij op tegen-
,spraak d,er Vlamingen te stooten. Integendeel, zou een dergeliike
maatregel, di,e Wallonië verzwakken zou en Vlaand'eren sterken"
met oreugde begroet worden.

d) De nieuwe Staat zou liever een monar,chie dan een republiek
zijn, De Droegere koning Albert of zijn zonen komen als heerschets
niet in vrqqg, Een vrij enge aaruluiting dun een regeerend katholiek
Heerschershuis uan Duitschlartd ware meest gewenscht.

e) De eenige taal in de administratie en in het orpenbaar l,even
zou het Ned,erlandsch zijn. Gezien de'nu heerschende toestanden,
zou er in de volksschool (lagere school N. v. d. S.) geen tweede
taal aangeleer.d worrd,en; in het midrielbaar en hooger ond'erwijs
zou de eerste mod'erne vr:eem,d,e taal het Duitsch zijn.

Al komt dit programma ook radikaal voor, een minder voll'edige
oploss.ing der Vtraamsche qu,estie, al I'e,ek ze ook 'd,e op politiek
gebied onverschillige kringen aann,eembaarder, zou ec.hter voor d,e
toekomst van d,en nieuwen staat grootere gevaren verbergen, aan-
gezi'en sl'echts ,door strengste uitsluiting van d,e Frans,che el,ementen
nieuwe inwikkelingen zu len kunnen verm,ed,en worden.
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III. - De Jong-Vlami.ngen wenschen de aansluiting (Anschluss)

van d,en Staat Vlaanderen aan het Duitsche Rijk enger als d,e an-
d,ere partijen. De'gron,dgedac'hten hier,bij zijn ,de volgende :

De Vlaamsche Bew,eging gaat uit van de intell,ektueel'en van Vlaan-
deren; zij vindt aldus haar steun in den middenstand. De werk-
li,ed,en en d,e bo'eren ,doen nog weinig m,ee aan nation,aal-politiek lev,en.
pe nieuw,e staat zal te rekenen hehben met d,e vi,jandsohap van den
vroegeren hoog-beambtenwereld van bank- en industriekapitaal,
alsmee van 'de groot,eigen,domsbezitters. D'eze factors moeten al-
dus, zoover mogelijk, uit den weg geruim,d word.en. Een nieuwe
beambtenstand moet gevormd worden, nieuw kapitaal is noodza-
kelijk. Zoowel uoor 't eene als uoor 't andere is Duitsche. hulp on-
misbaar.

,In 't b'elang van ,den handel met Duitschland, om een breed a,f-
zetgebied te kunn,e,n krijgen voor Maamsche produkties, en omdat
trouwens Y.Iaanderen stend.ig afhangt uan de ekonomische hulp uan
Duitschland, wondt e'en opnemen van Vlaandelen in het Duits,ch
tolgebi,e d noo,dzakeli,jk.

Ook in politiek opzicht zou het ,d'en ni,euwen staat niet mogelijk
zijn naarbuiten zel'fstandig te kunnen optreden.

De vertegenwoordiging van zijn belangen zou alleen kunnen door-
gevoerd word,en ond,er Duitsche bes'cherming. ftret ware .daarom
wenschelijk, dat het Duitsche Rijk d,e diplomatische vertegenwoor-
diging van den Staat Vlaander'en Dp zich zou rlr€rneû. De konsulaire
vertegenwoordigin,g zou gedeeltelijk zelfstandig blijven.

IV. - Itret is een levensvraag voor den nieuwen staat bij een
mogelijken, ni.euwen oorlog tusschen Duitschland, Engeland en
Frankrijk ni'et opnieuw kampplaats t,e zijn. Van dit opzicht uit, wen-
schen d,e << Jonge-Vlamingen > dat de mogelijkheid van ,e,en Frans'chen
inval of van een Engelsche landing heelemaal zou wegvallen. Dus
zou, indi,en mogelijk, de mobilisati'e van het Duitsche I'eger alclus te
schikken zijn, 'dat Vlaanderen on'd,ersteund, en dat de oorlog van
't begin af op Noond-Fransehen bodem ,gedragen wordt. Alle maat-
regelen, di,e de Duitsche Opperste Legerleiding voor het sam'entrek-
ken van Duitsche troepen in Vlaand.er,en voor noodig acht, zullen
daarom goedgekeu:il worden. De ijzerenwegen-politi,ek van Vlaan-
deren is ber,eid om 'daarmee te rekenen, 'êtr o,El de noodige strate-
gische wegen en bouwwerken on,der geld,elijken bijstantt van het
Duitsche Rijk aan te leggen.

Aan de kust kunnen één of twee steunpunt'en voor 'de Duitsche
Marine gebouwd wonden, Duitsche garnizoenen kunnen deze steun-
punten, net als ook andere tusschem Luik en de kust, tegen een
Engelschen of Fransch:n plots'elingen aanval verz,ekeren.

Daar het oude, Belgische offi'cierkonps sterk verfrans,eht is, en
daardoor vijandelijk tegenover den nieuwen staat voelt, zal een
Vlaams'c,h leger in 'de'eerste tijden niet in het bereik van de moge-
lijkheden liggen. Hoever er in d,e toekomst mogelijkheden zull,en
oprijzen, kan nog niet vastgesteld wor.d,en. Misschien zou.het mo-
gelijk zijn, lat'er ,een g,endarmerie samen te stellen uit Vlamin-
gen die eenige jaren in het Duitsche leger als < Kapitulanten >
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(rengagé, sotrdaat die na afgeloop'en militairen diensttijd bijteekent)
gediend. hebben.

Al d'eze punten zoud'en door ,een bijzonder'e militaire konv.entie,
alsook door een ijzerenw,egenkonventie, te regel.en zijn. Ernstige
moeiiijkheden zoudei.r daarbij w,el niet te verwachten zijn, daar,
in geval van oorlog, ,een opmars,ch van het Duitsctr,e leger aan
,de Waals,che en Zuid-Vlaamsch,e grens zoowel ter b,es,cherming van
het Rhijnsch industri,egebied als ter bes,cherming van. den Staat
Vlaandoren - dus voor beide partijen - een noodzakelijkheid is,
In ,een dergelijken opmarsch van het Duitsche leger aan de gans.che
Frans.che Noordgrens zou ook e.en sterke tlor.gstelling voor den vr:ecle
liggen, daar Frankrijk zi,ch klaar,blijkelijk bij deze tredrijging van
zijn Noondelijke provinci,es buiten staat zou achten, een oorlog met
het Duitsche Rijk aan te vangen,'en,daar het zich daardoor noodge-
drongen aan ,een vnedespoJitiek zou mo,eten houden. ,

Ook hier, valt er geen oogenblik te twijfelen nooh aan ,alen ornst,
noch aan de volstrekte goeale ûro,uw van diè r< Herr,en Professorun l
en,aotivi,stenvni,en d'en.

Acti,ai,sti,sch bewi,jsmateritil bi,j het << streng uertrowwel,i,jk >t

nxernorand,um.

't I,s kras? Al te knas?

Vensluys en Jolles ihebben noohtans ni,et ten mi,nste overalreven.
Enkele stukken aan d,e kanil ua'n de < Jong-Vlamiugen >> zel,f zùlen

er ons het bewijs van leveren. (Ik zou veel rneer stukken tot staving
kunnen Laanh,alen, maar ik moet me hier natuunlijk beperken. De

aangehaal,de rstukken ,spr,eken troruwens voon de andere moe.)
Men werp,e eerst nog eens een blik op de s,chriften rnet golukwen-

sch,en aan HINTDENBURG, ter golegodheid van ,een Dui,tsche overwi,n-
ni,ng op',t Oos,telijk of op 't Westelijk f,ront : ik geef er drie in het
begin van'hel Eerste Geileelte. Men zal ook oprnerken, dat het eerste
(bij den val van Bukarest, ook in cliché weergegeven) geteekend is

'door Stocké en trIi,nnaert, ,tlie rnet Mulier op tte Iijst ùer << Zui,aere
I ntel,l,ektue el,en >, slaan.

Het tweede (zegepralen in dc 'TVallachij) is geieekend door twee
anderen die met Muli.er op diezelfde lijst staan : Domel,a Ni,euwen-
huys en God,ée-Molsb erg en.

Bij gelegenheid deel ik nog andere clergelijke schriften m'ee, die
zich in 'den oorspro,nkelijken vo,rrn in mijn bezit b'evinilen.

Hi,er zij nog gewezen op het bezoek van Borms en C' ùa.rL het D,uit
.sche front, o. a. ,te I,eperen, waar de Du,itsdhers tegenover on%e ,sol-

daten ùagen.

Op een vengaderi,ng in d'en grooten zaaù van rhet Cons,ervatorium te
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Gent, B Decornber 1917, veronûschuJ,rligde Wannijn (een andere die
nret Muli'er verrko,zen wertl, op tle tijsô 'dar << Arbei,ders ,r) ttre D,uit-
schers om het wegvoeren aan het front van onze Vlaamsehe arbeiders
(2. A. B.); hij zei dut ile Vlamingen de Dui,tschers moesten

helçsvn in d,en stri,jd, tegen de Antente, riaar het om hetzelf de d,oel

gi,ng. Hij maakûe stemming vaor uri,jwi.ltige urbeid, achter 't Duitsche
front. < De groote Germaansch,e broeder zal ons helpen, zal ons be-
ari,jd,en aan het Fransch-llelgi.sch juk; en d,an zullen wi,j ten al,l,en

ti.jile zi.in glori,e xi,ngen r (Naar het officieel Duitsch verslag van die
zitting, rneegedeeld in < Un Li,are Noir d,e la trahi,son acti,uiste (Rutti-
ger). (blz. 27-29).

Op oen vergadering, den 3" Augustu's 1918, in de Koninklijke Aka-
demie, zei De Cneud,t,,die m,et Borms het feest voo;rzat gegeven den
avond van de verkiezing van frIulier en C' : < De ouerwi.nn'i,ng aan
Dui,tschland is ook o'nxe oue'rwànni,ng; Duitschlund hseft al zi,jn
m&nnen noodi,g om te uechten.'t Is daarom ilat onze arbei,ilers uoor
Duitschland, moeten werken... >i (Idom als voor de rede van 'Wannijn,

r< Livre Noir r, blz. fB0], [81]. Voor De Cneudt had de desorteu'r
en frontafgevaardigcle l. Charpentier gesproken.)

Voùgt het b,egin van ,het Eer,srte Hoofdstuk van < Wetten uan rhe Na-
tinnale tr ong-V l,uamsche Bewegi.ng >.

< Wetten van de < Nationale Jong-Vlaamsche Beweging >.

Aangenomen ôn Herfstmunnd 1915 en herzi,en op 12 Noaember 1916.

HOOFDSTUX I.

l. B e g ins elu erktar in g.

Ylaanderen worde weer Ylaamsch ,en vrij en dus los van België.
Het verkrijge zijn volledigste ontwikkeling op elk gebied.

Deze beginselverklaring kan, evenmin de volgende algemeene groeps-
verklaring, gewijzigd worden. Voor de andere hoofdstukken is mins-
tnns 3/4 der stem,rnen noodig.

2. Al,gemeene uerklari.ng.

De rvereldoorlog hereft rtre rnogelijkheid geschapen een Vlaamsch
Vlaanderen to doen herrijzen.

De N. J. Y. B. acht het voor Vlaanderen noodlottig ooit weer in
oen Belgisch staatsverband met Walenland aaneengehetond te worden.
Elke oplossing van het zoogenaamd Belgisch vraagstuk in dien zin
zou Vlaanderens algeheelen ondergang beteekenen. In do gegeven om-
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standigheden acrht Jong-Vlaantlenen het noodzake,lijk clat Vlaanderen,
als zichzelf regeerende Staat, ni,et als ondrsrdeel maar in verband met
het Duitsche Rijk, herboren \ilord€, ind,ien het niet is ton nad,eels

van het Vlamendom.

HOOFDSÎUK II.

l. Geschi,ed,kund,i,ge ontuti,kkel,r,ng d,er N. l. V. B.

Na het ontstaan, in den loop van October 1914, van den Gentsc,hen

Groep zagen achtere..nvolgens het licht :

1. De bch,berwen,lcheir in L9I4 aan dre verschillende Duitsche bla-
den gezondon ,en o. a. in < Hammer r, Maart 4915 en tr Toekomst >

n'{5 opgenomen;9. de Joelbrief;3. do Verjaarsdagbrief aan den
Keizer 4. stichting van < De Vlaannsche Po,st r; eon oproierp (mani-
fest) van...... later geplaatst achter < Vlaanderen bevrijd van allen
Zuiclelijken dwang >r (door J. D. Domela Nieuwenhuys); 6. L. Picard :

Vlannileren na d,en oorlog.'s Grav. 7915;7. manifest d,er afdeeling
Lier o. a. ov,er,h,et orgaan der Jong-Ylaamsche beweging < De V,laam-

sche Post >r; 8. gedrukt manifesri van Oogst 1945.

2. Rooster d,er werkxoq,mheden (a).

I. Verdwi.jnen moet de Start en d,e naam Belgi,ë.

Zoa zulk een Staat blijven bestaan, dan zou hij, zelfs als Duitsch
go'o;est, \Megens den sterken Franschen invloeil, steeds tegenover
Dr.r,itseh'land,staan,en V;laarns'dhhatend b'1ijven. Enkel iloo,r voll,eilige en

blijvende scheiding van de Wtalon kan dat verhinderd rvorden.

lI. Gestôcht moet uorilen een staat (Kani,nkri,jk) Vlaanileren, welke
staat i.n staathui,shoud,kund,igen. en mi,li.tairen zi,n met Dui,tschl,and,

zou 'i,n aerband staan en welke grenxen r,et ile taa!1yrens *oud,en
samenaall,en.

Vlaanderen zou zich dus ,als staat uitstlekken van Limburg tot teu
Zuiden van Duinkerke, m,et inbegrip van de sted,en Landen, en ou1-

geving, alsook het kanton Aubel in Luikerland; Lessen en Edingen
in Henegouwen. Mechelen, Gent of Antwerpen zou hoofdstad worden,
daar Brurssel, wegens zijn Franschen geest, een voortdurend geiaar'
zou opleveren. Zulk een staat, waarvan de onderdanen eeuwen lang
sterk van den Franschon invloed geleden hebben, zou een hecht bo -

werk van het Germanend,orn tegen Frankrijk vormen.

(a) Deze zeven wenschen zijn 18 Septemtber 1915 aan Z. Exc.G. G, Ireiherl
W. von Bissing .overhandigd en in Berlijn, 12 October 1915. (Aldus, als nota,
in het stuk. N. v. d, S.)
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lII. De uitsluitend, heerschend,e tanl i,n d,at n'i.euwe Koni,nkri,jh

Yl,a,and,eren rou het Nederlandsch xi,jn, zoowel i,n regeeri,ng en recht-
spraak, atrs tn hooger-, rnidd,elbaar en lager onilerwi,js en euencens

i,n aile offi,ci.eel,e stu;kken en hand,el,ingen.

De eerste taal, na het Ne.derlandsch, zal het Duitsch wezen. In de
gebeurlijke door- Duitschland bezette oorlogshavens en vestingen zij
de Nederlandsche taal oveneens de heerschende.

(Men ziet, dai die ged,achte, di'e wensch van Duitsche garni.zoenen

in Vlaanderen overal t'orugkornt. Vrij Vl,aanileren i,n een i,j*eren Dui,t-
sche kooi! N. v. d. S.)

I\. Leerp\icht, aan af het 6' tot het 14" Ieuensja,o,r, word,e i.ngeuoerd,
gepaard, gaand;e met uerltlicht aaondschoolbezoek na het 14' jaar.

Onbevoegde leerkrachten wordon zo,o spoedig mogelijk uit het ol-
derwijs geweerd. Langs wettelijken weg wo'rde elke opvooding der
kinderen in Frankrijk of in 't Fransch verboden.

\. Weerpli,cht worile terstonil, i,ngeaoeril en een Ylanmsch l,eger,

met l{ e d,ertranil,s che lt o mamndo en onderwi, j staal, g ea or mil".

YI. De ambtenaars van den nieuwen staat <r Vlaanderen >r worden
uit d,e Vlaamsche b rgors gekozen. In den overgangstijd zal elk in-
vloedrijk arnbtenaar door reen Duitscher worden biigestaan.

(Zelftle b'emorking als voor iII. :;. v. d. S.)

\Iï. Voor de Vlaamsclte oaerbeaol,king wo'rde in thet cloor den oor-
log verwoosto aan Vlband,eren palende Noord-Frankrijk een grens-
gewest onder militair beheer geschapen, wâar op staathuishoudkundtg
en taalkundig gebied, voorreshten aan d,e Vlaarnmihe nederzetter,s
gegeven zullen worden.

(Wanneer spreken ze nog eens van 't Fransch en van 't Belgisch
annexionnisrne, ,rlie ùber-eeltlijken?... N. v. d. S.)

Enz. rr

-- Volgt, als paraphrase van het voorgaande stuk, < Jong-Ylaand,e-
rens herzùene begi,nselen en toekomstprograrn, opgestelil, i,n Augustus
7915 D.

,r Jong-Vlaanclerens herziene beginselverklaring en toekomstprogram,
opgestelil in Augustus 1915.

In d,e hoop d,nt de xegeui,erenile Dui,tschers wel,ilra de tegen Duàtsch-
land aerbonden machten zullen 'd,wingen tot d,en urede, spreekt
Vlaanderen zi,jn uerwachting uit :

I. Dat Belgi,ë zal, ui,teenaal,len en aerdwijnen en tterstond een vol-
kornen soheiding tusschen Vlamingen en Walen ûot stand zal kornen.
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ll. Dat een Koninkri,jk Vlannd,eren zal, gesticht word,en, hetwelk

in staathuishoudkundigen en militairen zin rnet Duitrschland verbon*
ttren zij. Het omvatfe al het Vlaamsche land ten ]{oorden van de taal-
grens, van af Limburg tot het Nauw van Kal,es, met inbegrip van
Aubel, Landen, Brussel, Edingen. Gent, llfechelen of Antwerp,en worde
hoofdstad.

Het nieuwe rijk sta onder esn eige,n Vlaamschen koning, liefst
gekozen uit een der in Duitschland regeerend'e huizen.

III. Dat aan dit koninkrijk als levensvoorwaarde opgelegd worde
het uitsluitend gebrui,k der Nederlandsche taal in alle regoeringsli*
chamen, lager-, middelbaar- en hooger onderwijs ,en rechtspraak.

In 't middelbaar ondorwijs worde als eerste yreernde taal Duitseh
ondenvezen en eerst later Engelsch en Fransch.

In de op de Vlaamscho kust gebeurlijkerwijze tot stand komendE
Duitsche oorlogshavens blijve d,e Nederlan'dsche taal de onderwij's-,
ger.echts- en bestuur'staal.

I\. Dat leerpl,i,cht opgel,egd zal worilen, alsmede de noodzakelijk-
heid van wettige'diplorna's. Elke opvoeding in d,e Fransche taal words
onmogelijk gemaakt.

'Y. Dat een Yl'aamsch teger met Naderlandsche legertaal i,n Vlaan-
d,eren geaormd word,e. In d,e ,eersùe vijftien jaren worden de jonge
rekruten in het Duifsche leger in Vlaanderen opgeleid met eerbiedi-
ging van hun taal. Zoadra rnogelijk vervange rnen dit door een ei.gen

Ylaamsch leger.

Yl. Dat d,e ambtenoars ui,t d,e Vl,aamsch-Netlerlanilsch sçtrekende i,n-

uoners gekoxen worilen. De eerste vijf-en-twintig jaar oefent Duitsch-
lanil een zeker toezicht uit, voornarnelijk op de invoering der taal-
wetten, op het uitsluitend gebruik van het Nederlandsch.

Duitschlantl stelle tlaartoe aahter elken hoogeren ambtenaar een

Iluitsch toeziener of resiilent, die volmacht ontvangt van de hooge
Duitsohe regeering, doch alleen in geval van d,ringende nootlzakelijk-
heid optreedt. In het gewone leven tegenover de bevolking itreedt de

Vlaamsch,e gowestelijke go'everneur, burgemeester, politiocornmis-
saris op.

Achter tlen koning sta evenzoo een vertegenwoordiger der lluitsche
regeering met volmacht. Dit Duitsche toezicht strekke erloe, te waken
over het getrouwe toepas's,en van de voorwaardren bij de stichting van
het Koninkrijk \rlaandteren d,en nieuwen staat opgelegd.

VII. Dat aan de overbevolking der Vlaamsche gewesien in Hone-
gou\ ren en Noord-Frankrijk een gebied geschonken wordte, dat ontler
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nilitair dictatuur gestekl wordt. In dit gebied van t militaire gre'n-

zen > *'orde,het door,school en kerk (!?... N. v. d. S.) aan de Vla-
mingen verhi'nder'd in d,e nog spaatzaam overgeb'levon Frasche bs
vol'king te ver,smelten.

Zulk een Vlaamsch ko onisatiogebied vorrne een bolwork tegen
Frankrijk, een voorpost van het Germanendom... ,r

Volgt het beg,in van << Ontwerp. Grondwet uoor Vlaanileren ,r,

( ONT\ryERP.

Gronilwet aoor Y laan'deren.

Na een inleidend betoog van von Ziegesar en eene daaraan vas[-
knoopende gedachtenwiss'eling, zijn het de l,eden eens omirent de
hiernavolgende punten, nl. :

l. Het gad,wongen sz,nxengaan met Du,i,tschland, lluilen wiens b+'
scherming wij niet kunnen. Mon zal zoovoel mogelijk zakelijke be.
langan laten gelden, voor ons rCIlk echter rekening houd'en met ver-
kregen, historische toestand'en, aard en gemoed der Vlamingen.

2. Niets te il,oen, noch te wenschen, wat tegen het belang en het
bestaan aan het Dui,tsche Rijk zou i,ngann.

Daarna worden rnogelijke vormen onderzocht voor de Vlamingen
om met Duitsohland samen te gaan.

a) De onbeperkte onafhankel,i,jke nornl: Ileze vorm, die overigens
getlur'ende het bestaan van België geen werkelijkhei,d was, daar
België volgens de woorden van L,amartine ("Iosson) slechts ( une
annexe utile de la France ) was, is uitgesloten, daar wij de macht
missen, om ons bestaan zelven te verdedigen;

b) Eenaoud.ôge i,nli,jai,ng, als prouinci,e uan Pruisen, zooals $Ieeswijk-
Holstein, Nassau, enz. of als Reichsland (zooals Elzas-Lo,tharingen),
vormen door ons beslist afgewezen;

c) Bondstaat De vergadering is van gevoelen, dat deze vorun moei-
lijk, zooniet onmogelijk te verwezenlijken is;

d,) Verbonilen stant; De Kommissie sluit zich oenparig bij dezen

rorrn aan; deze oplossing geldt, hetzij voor Vlaandel,en federatief
met \Vallonië verbonden, hetzij voor Vlaanderen afzonderlijk.

De heer Eggen, nadat onder tle leden uitgernaakt wefi4 d,at ileze
groniXwet slechts xal, xi,jn eane onergangsgrondwe\ legt ilie punten
ter tafel :

{" Ylaanderen zal zijn eene grcndwetielijke (constitutionneele).
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2" Het zal hebben eene srterke regeering (administrat ieve) met een

sterk leger, als waarborg der werkelijke ortrafhankelijkheid, met
Nederlandsehe dienst- en beveltaal. Geen krijgsdienst zal kunnen opge-
legd worden buiten Vlaanderen.

3' Ongestoorde voortzetting der onderhandelingen van den Ylaam-
schen Staat zonder dat de uitslag van den oortrog hierop eenigen
invloed hebben kan, in den vorm van hetzij federatief rnet Wallonië
verbondon, hetzij afzonderlijk.

HOOFDSTUK I.

Het Rijk, zijn inwoners en dezer rechten.

Artikel één. - Vlaand,eren i,s een koni.nkri,jk met het lt{ed,erland,sch
tot Land,staal. Het is een souaerei,ne, tsri,je, onafhankel,i,jke, onûer-
d'eelbare en onaerareemilbure Staat. Het omvat het grondgebied in
Europa, benevens de koloniên, alsmede de bezittingen, d,i,e hot in
anilere werel,d,d,eel,en nog frlu aerwen)en. Etfr. ),

Volgen uittrsksels u,it een brief van Domela-Ni,euwenhuys aan kapi-
tain Staehle, officier van d,en inlichtingsdienst van het 4' Duitsche
leger.

Nationale Jong-Ylaamsche Beweging Gent, 22 Augustus 1918.

met de leuze

< Vrij Ylaantleren >.

HOOFDBESTUUR.

Teruggekeord uit Duitschland, waar ik een maand lang in Pruisen
en Beieren voordrachten hield over de <t Jong-Vlaamsche Bewoging r,
vergezeld door de heeren Verhoes en Brijs uit Brussel, acht ik het
wenschelijk mijn indru.kken in eenige woorden samen te vatten.

In alle vergaderingen in Noord en Zuid trarl ik op voor:
{." Het verdwijnen van den Staat België, in welken vorrm dan ook;

2" Het nu doot Duitschlend erkennen en inrichten van een sûaat

Vlaanderen;

3 De aolkomen scheiding van \[allonië, dus tegen elke < Union 'r
met de Fransch-Waalsche provincies;

4' De ,ooonomische en militaire aanleuning van den Staat Vlaan-
deren aan Duitschland;
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5" Het behoud van de Maaslinie in Duitsche hand, als zekere waar-

borg voor Duitschland,s toekornst en als verbinding tusschen het

Duitsche Rijk en den Staat Vlaandonen.
Eindelijk trad ik op tegen don koning en zijn huis, - als zijnde

een door Engeland op clen troon gebracht, Ententegezind Konings-

huis rnet Fransch-Engelsche traditio. - De l{oning is het symbool

der Entente, de held van den lJzer, de vleeschwording van de Anti-
Duitsche gedaclite van €en Staat België, die aitijd rde Vlamingen
mobi'el zal maken,t'egen Duitsc,hila,nd...

Zonder rnili i,aire,en staatiruishoudkundige aanleuning aan Duitsch-
lancl is het Vlaamsche volk verloren, bovondien moet Luik Duitsch
blijven. Bij het herstel van België of Vlaandelen-Wallonië blijven de

Ententemachten hier meester en in den naasten oorlog staran'dr:

kanonnen der Entenbe hior en beschieten Krupp en het industriege-
bied van Rhiinland.

De instemming voor de d,oor mij in het leven geroepen Jong-Vlaam-
sche gedachts rynsr groot in Duitsch'land...

Economische en militaire verbinding rnet Duitschland mo,et voor
Vlaandérens Sflaat tot stand komen, en daarioe rnoet Luik Duitsch
blijven en het koningshuis niet wederkeeren. Geen halve, aarzelende,
zwakke politiek zal iets bereiken, maar een krachtig optreden, gelijh
dat van Engelanrl...

Wil Duitschland l3elgië in de gedaanfe van Vlaanderen-Walloniê
en met den koning of zijn huis herstellen, dan zal het de gevolgen

van die heillooze politi'ek ,aan alen lijve voelen en de Germaansche
Vaming'en zullen aitijd opniouw met't zwaard in de hand tegenover

het stamverwante broedervolk sfaan, en - let rvel ! in {950 zullen
wij reeds zeven millioenen Vlarningen tellen.

Wilt gij aan,de Westgrenzen een'stormram tegen Duitschland, een

voorpost van Frankrijk, een landingsplaats voor Engeland, een eeuwige
bedreiging van Duits,ehlands mate'rie'ele ,en geesteiiihe belangen, wel-
aan, herstelt dan in een of andenen vorm België (Vlaanderen-\lallonië)
en r,oept den koning terug.

God geve aan Duitschland overwinning en ook het verstand om
evensens in het Westen een duurzamen vrede te sluiten tot Duitsch-
lands en Vlaanrlerens heil en tot, instandhouding van ru'st en vrede
in dit deel van de werr'ld.

Hoogaohtend,

Urv gez. I. D. Domela-Nieuu'enhuys Nijegaard.

(P. S.) : Indien Duitschland het verlangt, ben ik ber,eid Duitsch-
'lancl tijdelijk rnet rnijn v,rourv te gaan won,en. om daar stemrning
voor bovengeno,ernde geilachten te maken.
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Een bestendig Vlaarnsch buroel te Eerlijn wane 'daarnovens ge-

wenscht gelijk Finnen, Balten, Ukrainers, enz. er reeds lang hadden,

- ook te Mûnchen. Dhar zou een zeer Roornsch-Ka{holiek Vlaming
aan h,et hoo,fcl rnoeien rstaan. l

- Nog een paar urittrelisels uit een in 't Duitsch opgesteld Jong-
Vlaamsch schrift, dat ofwel een memorandum is dat invloedrijke
Duitschers werd voorgelegd, ofwel de trekst van €en voor invloedrijke
Duitschers gohoud,en voordracht.

<,... H'et eenige land, dat d,eze vraag (het more'el en territoriaal
h,erstel vân rr llns1'deren > N. v. d. S,) kan oplossen, en dat het in
zijn eigen belang moet oplossen, is Duitschland.

Duitschland kan ni,et dulden, dat België een vasaalstaat van
Frankrijk ,en Engeland blijft. Dit zou nochtans onvermijd,elijk zijn,
indi'en het België van gisteren hersteld wer,d. Dit zou nochtans
onvermijdelijk zijn, want het is reeds in zijn Vlaamsch-Germaan,s'ch
lanrdsgede,elte te ze'er geromaniseerd, ,d4rt dat het in de toekomst
politieke en militair'e zeker,heid voor Duitschland zou kunn,en bie-
den... Van het militaire standpunt uit, is Duitschland aan zijn Wes-
telijk front sl,echts gezeker'd, wanneer de Maaslijn (Luik N. v. d. S.)
uast in zijn bezit is... D,e eenige .goode orplossing van het Vlaams,ch
vraagstuk, die niet allee'n h,et belang van het land, maar ook
het politiek en militair b,elang van Duitschland dient, is d.e vol-
gende : e.en rein Vlaamsche staat, onder Duitsch toezicht (Aufsicht)
en in samenwerking met ,de hui,dige doelb'ewuste Vlamingen (lees :
activistisch,e leiders N. v. d. S.), 

- 
dit geduren'd'e een overgangs-

tijdperk van 10 tot 15 jaar; dan, het hieruit opgro,eien van een
m-êt Duitschlan'd ekonomisch ,en militairisch ENG ver,bonden ko-
ninkrijk, dat zich strekken zou van Limburg tot aân de Noord-Z,ce
en het Kanaal (Pas d,e Calais N. v. d. S.) 

- 
inbegrepen : Brussel,

sted,en als Lan'den in de provincie Luik, Edingen in H,enegouwen,
en Fransch-Vlaand,eren 

- 
en begr,ensd in 't Zuiden door de iaal-

gnens.
Met het oog op clc geographis,che Lage, zal een Vlaamsche Staat

den invloed van Engeland en Frankrijk het ,ergst treffen. Een dus-
danige staat zou. voo,r immer ,een ,einde stellen aan d.e Fransctle
veroveringsgier, die op het gebi,ed van d,en linker Rhijnoev,er uit is,
of zij het ook maar op de ge,estelijke verovering hiernran. ('Wat
Frankrijk toch niet alles op zijn geweten he'eft, vol'gens de acti-
visten!.,. N. v. d. S.) Hi'er,over heerscht er oyer.oenstemming in
Vlaanderen tusschen alle stri;jdvoerende Vlamin,gen.,. Voor 'de Vlaarn-
sche b,eweging beteekent ,d,e ,oorlog de volkomcn railikal,e oplossing
van het Vlaamsch Vraagstuk. Door,het oprichten van cen Vlaamschen
staat krijgt Dttitschland uoor de toekomst de waarborg een zeker
bruggenhoofd (vooruitgeschoven militair,e positie op den doolden
,'ijand bezetten oever van een 'stroom of rivier die tusschen twee
-,nren gelcgen is N. v. d. S.) in het Westen.

Alleen ,d'e bevrijding van Vlaan'd'eren kan uoor de in ltlaanderen
gebrachte groote offers aan bloed een eenigszins passende ontscha-
diging bieden,
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De bevrijding van Vlaander,en in den vorm van 'd'e opric,hting van
.een rein Vlaamschen Staat is geen nieuwe verovering (verovering
voor Duitschland N. v. d. S'), MAAR EEN RECUPERATIE ('Wied'er-
gewinnung), EEN TERUGKB.EREN IN DEN GERMAANSCHEN
VOLKSSTAM. (Deze vetge'drukte zin is onderlijnd N' v.'d. S')..' ,

***
Men mag die rnenseh,en na id,eali'sten of J'udasson noernen, ze

mog'en nu door h'et < Katholi'ek Vlaamsch Verbontl'rr of door

,gelijk wie of wat beschermd wordon : die activisten zijn LANDVER-

RADERS, die activisten zijn druizendnraal slechter on gevaarlijker,

zijn duizendmaal (( Duitscher >r dan de Duits,chers.
'Wat 

korrren zij spreken van Franschen en Engelschen invloed, r,van-

neer zij vc.ortdurend << het mi,li,tai,r bel'ang r van Duitschland op de

lippen hebben !

Ze wilden ons Vlaand,eren bevrijden, 'door het in dle hand te geven
'van een 'legioen Druitsohe opleiders, opzienors en spioenen, en van

een s'o,ort,Duitsohen koloni,e-goeuerneur !

Ze willen ons Vlaander,en bwrijden, doo'r het vast aan D'uitsahen

band te leggen, door het te voorzien me| Dui.tsche garn'i,%oenen

en antlere Duitsche mi,l,'itai,re steunpunten!...

Dus, nieiwaar :

Iferr Mulier soll leben! Hoch! Hoch! Itroch! (4)
Das <, Katholi.ek Vlaamsch Verbond, r (dat Mulier verdecligt) soil

leben! Hoch! Hoeh! Iloch!
Ileutschland iiber alïes !

***
A

V Y C - dat wil nu niet meer zeggen: Alles Yoor
Y

deren Voor Christus! - maar wel : Activistische

clers, Verrailen Vlaanderen en Christus!

Vlaanileren,Vluan-

VatlerlantlsVerra-

EINDE.

(1) Het <hoerrah > der Duitsche soldaten (<<De Heer Mulier moet lev,en! )'
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