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Sedert den Wapenstilstand.

Toen onze jongens zegevierend vooruitrukten on Vlaanderens be-

vrijde r'vegen, rvas het een algemeene ontsteltenis en... ontgoocheling

in het activistische kamp. De laatste zittingen van den < Raad van

Ylaandererr >r zijn kenschetsend voor ctren geestestoestand dier men-

sch,en in die dagen. De grootste schreeuwers, zij die met de rvildste

wreedh,eid de Duitschers had,den 'aangehitst tot vervolging hunnet'

weerlooze tegenstrevers, zij die op aile meetings rnet breed gebaal'

op d,e borst hadden geklopt en uitgeroep'en : u Ik tui'|, er bi'i zi'in-o,ls
't kogels regent >r, of die in verzen haclden bezongen :

De borsten bloot
Voor den schoonen dooil n,

dachten er slechts aan in allerhaas't zich in veiligheid te brengen. Ze

dorsien niet te rekenen op die Vlaamsche soldaten, die ze nochtans

b,elveerd hadden gereed te staan, met duizendtallen om den activis-

tischen strijd te steunen.

Zij dte met hun ideaal, zooals Durnon, van Brugge, Heyndrickx, van

Sint-Nihlaas, en anderen, ook hun zakhen hadclen gevuld, wilden
vooral hun fortuin'in verzekelde b'ewaring br,engen.

Een laatste. r.r,itdeeling der getrden van < Pnopagand,acomi'tei,t >t en

<< Kohlenxentrale > werd gedaan. Eene maand loan mànstens rvertl
aan alle arnb'tenaren uitbeiaa'l,d d,oor het Duitscire b,estutlr en dan ging
het om 't rapst over de grenzen. De eenen naar Ilo|l,and, waar men

vooreer,st wat uitblazen zou van'clen overeilden < triornfto,cht> en ande-

're plannen b'esp'p,efugn. Anrderen lnluchtten naar D ui,t s chlan il, hel war e,

het eenige vaderl,and al,ler activisten. Enkelen waren ge,bleven, on vielen
in de hande,n vari het gereoht. Andere,n nog, vo,orzich,Liger d,raai,d,en eens

te meer hun kap, en zouden, na hun vaderland te hebben vetraden,
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hun zoogezegd ideaal verloochenon, en zich schuil houden in de

rangen van het mee,r gematigde < Kotholi,ek Vlaamsch Verbonil >t,

slechts op d,e eerste gunstige gel,egenhei,d, wachtende om ook d,exe

ni,euwe parti,j i"n d,en rug te schieten, en terug te keeren tot entre'
mi,sme en openl,i,jke Duitschgezi,ndhei,d.

In elk geval moest de werkin,g lvorden voortgezet, en het verband
tussclien d,e voorloopige uiteengeslagen gelederen hersteld worden,
om dan r,veder hetzelfde doel na te streven : DE VERNIETIGING
VAN BELGIE.

EERSTE HOOFDSTUK

IN HOLIANI)

Wij zagen dus dat de vluchtende idealisten, naast het voedsel voor
de ziel, dat voor de maag ni'et vergaten, hoe onverwacht en overhaast
de wedioop over de grenzen ook was,. De kassen der'verschillends
activistische insfellingen werdien geledigd en die der Kohlenzentrale,
die het zwaarst wopg, niet vergeten. Zij kondên ook rekenen op hot
< Ned,erland;ch steunkomi,tedt n. Vooreerst gaf Dui,tschland, evenaens

nog geld.
D,e a zahtiv,isten ), die den vo'llen huitel hadden meegeno,rnen, gin-

gen- op hunne renten leven. De rneest begaafdien vonden soms, als
'W. De Yreese, L. Bru'lez en enkele anderen, oen zeer schoone b,s'

trekkine, 't zij in Holland, 't zij in Duitschland. De anderen zonken
dioper en dieper.

llIaar bij allen groeide uit de bitterheid een husteri,schen haat
teEen .Belgi,ë wûMDan ue slechts nu en ilnn een uerf lauwilen weer-
klank tn ile acti,uisti,sche pers uind,en.

Belgi,ë is het a motwter r> gebleven, de <aartsui.jand> die met alle
midd,elen moet bekampt ll'orden, en waartegen hulp van den l'reerncle
(namelijlr Duitschland,, en zeker,e kri;ngon in Holland) wordt afge-
srneekt. Men stelt zich dan lioh,t voor, wat er zroo al uitgekr,aamal wordt
in 'f,s a,66i't'isti.sche pers in Holtland. H'alen lre alloen deze yerzen van
René De Clercq aan :

Amnest'i:e, Amnesti,e --
Belgi,ë kri,jgt geen Amnesti.e
Moet gesli,ngeril en çleslagert
Tot het Nal om genad,e uragen...
,4.m,nestie, Amnesti,e -At soê di.ngen zi,jn uî,t d;ri,e :

Yl,aanileren hoog! De Bormsen bouen!
En oud,-Belgi,ii in d,en ouen!

R. Dn Clnno.
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Dat die verzen weerklank vinden, wer'd onlangs nog gezien toen

te Antwerpen een Borrns-âvond werd gevierd, waar in de zaal der
Frontparti,j op een verhoog het borstbeeld van dan held' (? !) prijkte,
en door eenige onverantwoo'rdelijke dweepers de onzinnigste woorden
werden uitgebraakt.

***

Voo,r de ldazakdraairers die uit opportunisme, of veel mee nog ( om

der wille uan d,en smeer ù, zich achter de passieven zijn gaan ver-
schuilen, zijn de brooders uit Holland overigens niet altijd zacht.

Een staaltje niiu << De Toorts',>, 14 NIei 1991 :

r< ... Dit staaltje van stump,erige verwaandheid wordt geleverd door
den heer Fi,li,1t 'de Pr,llecyn, oud-r'oorzitter van het Vlaam,sche Hoog-

studenten Yerbond.
Nooit van gehoord? Even voorstel,len dlan : de heer Filip d; Pille-

cgn is jong in jarren, dodh in alle andere 'orpzichten oud, zeer oud
zelfs. Hij i,s een owd-bestrijder aan d,e poli.ti,ek d,er Vlaamsche BeI-
gi,ci,sten, oud,-propagandist uan d,e Front-parti.j-in-wordi'ng, oud-schri'i-
aer adn d,e natôonalist'i,sche propagandabri,eaen uan d,e groote mogend'-

hed,en, oud,-aoorstan'iler t)an xel,fbestuur, outl-metlewerker van ile
Vlaamsche soklaten, ilie door het vijandelijk vuur zijrr. gegaan en

ook na den wapenstilstand, bestand, bteken tegen het wrlei,iteti'ik ann-

bod, uan hooge hanorana bi,j d,e schatri,ike Naumloo*e uennootschap
u De Stundaard, ".

Mon begrijpe ons goed : wij veronderstellen geen oogenkrlik, d'at

de oud-Frontman Fili,p d,e Pillecyn, toen het den Activisûen niet voor
den wind ging, zijne Vlaamsche tactiek heeft gerneten aan dle werke-
lijkheid van een lucratieve betrekking; ornclat wij niet zoo verlvaantl
zijn de diepe roerselen van een raadselachtige menschenziel te

r,villen doorpeilen. \\rij rvillen zelfs aannernen, dat de jonge ouder-
ling Filip de Pillecyn dle dwalingen zijner nationalisiische jeu,gd in
voll,e oprechtheid heeft afgezn'oren. IlIanr iemanil,, d,i'e xi'in Vlaamsch
jas;: omkeert met de alugheld, I)an een echten Fregoti, behoort be-

scheid,en ta blijuen, omdat zoo iemand mo,et ll'eten, dat hij nu of
nooit het recht kan erlangen, ons te verwijten, dat wij in weelde en

nood, in een sucoesvolle doch onzekene periodre zoolvel als in dagen

van tegenspo'ed, trluu bleaen aan de beginselen di'e de heer Fi'Ii'p
d,e Pi,llecyn heeft aerloochend,. ',>

***
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Dit belet echter niet da| bi,jna onmiililelli,jk na den wapenstilstand

de betrekkingen tusschen de gevluchte,activisten en hun handlangers
in België, 

"veder 
werden aangeknoopt. Het onderbroken werk

moest immers worden doorgevoerd. En in allereerste plaats moest
er gezorgd worden dat die AITINESTIE, die De Clercq aan België
weige,rde, droor België grootmoe,dig lverd toegestaan aan hen di'e hct
rosds eens ihadden < gesli,ngerd, ) en (( geslagen >r toen het weerloos
encler 's vijands ijzeren h,iel lag. f)aarvoor werd vooral op de acti-
vistische prers, ( Ans YaderlaniX > en laier < De Schelde , gerekend.

Reeds in de Lente {919 hadden samenkomsten i,n Holland plaats
tusschen activisten en frontisten uit België.

EN DAT DE VERRADERS VAN HET SLAG CHARPENTIER
EN DE SCHAEPDRIJVER DAAR NIET VREEMD AAN WAREN,
DAT DEZEN HOEGENAAMD NIET YERLOOCHEND WORDEN

DO0R HUNI{E VRIENDEN IN BELGIE, bewijst voùgend briefje :

Geacn'te Heer de Schaepdrijver.

In clen brief dien ge mij hebt me'egedeeld staat dat de Heer V.
graag nieuws van mij zou trekomen.

Geli'ef hem bij gel,eg,enhei'd m,ee te delen dat ik mij verheug dat
hij weer vrijkomen is.en dat ik van deze omstandigheid het beste ver-
wacht voor Vlaanderen. ,Il rveet natuurlijk ni,et wat hij in het bij-
zoncl'er van mij wenscht t,e weten en daarom ware het rvens,chelijk
indicn hij door een vertrouwd p,ersoon mij ,een brief kon laten
geworden. Dan zal .ik dien ook dadelijk beantwoorden.

Gelief hieringesloten een brief te uinden voor den Heer C, met
wien wij gesproken hebben. Het zou mij zeer aangena(rm zijn indien
deze brief zijn bestemming lton bereiken.

Met vriendelijke groeten.
(Get.) L. Mornt.

Zeer nrerkwaardig is ûen andere d,i,e bewuste bri,ef :

< Geachte H.ecr 0,.,,

Jk rn'i1 u nogrnaals herhalen dat ik ten zeerste ingenomen ge*cest
ben met onze laatste b'espneking; onder urwe Leiding, ik b,e,n er van
overtuigd, zal er zeer veeJ goeds tot stand gebr'acht wor,den.

Vers.chillende zaken heb ik rnij nog eens door den kop laten gaan.
Vooral op twee bijzondere punten wensch ik uwe aandaeht te
vestigen.

1" Met b,etrek op het nemen van inschrijvingen op groote nieuws-
agentschapp,en denk ik ilat het rnin gewenscht is dat het eene blad
een abonnernent neemt op het een,e en het andere bla'd een abon-
ncment op het andere, Itret ware m. i. rreel gcschikter indien gij e,en
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correspondie-bureau in Vlaand'eren kont opricht'en, dat gezamen-
lijk de abonnementen zou opnemen en dan adv. de verschillen,d.:
r,edacties met den grootste spoed d'e ingekomen telegramm,en zou
overrnaken. Dit correspon,dentiebureau zou dan tevens het aange-
dui,de organisme zijn en geheel dc provinciale pers van artikels
voorzien.

1'Op het gebied van de Vlaamsche ber,r,eging en

2' Op het gebied, de algemeene politiek,
want dit ook heeft zijn ,gr'ootste waarde ,dat b. v. werkelijk de pro-
vinciale pars een zaakkun'dig en dagelijksch overzicht zou geven van
hct bijzonderste wat er in de wereld omgaat. Ve,el franskiljons in
Vlaanderea l,ezen 'een ,fransch dagblail, ,maar tevens ook een plaat-
s'elijk weekblad en op die wijze zou,den wij een pu,bliek kunnen
,bereiken, misschien ook wel kunnen beïnvloeden, waar $'ij thans
algeheel blijven buiten staan.

2" Zoa ik u in overweging villen geven ,de vol.gend,e werking op
touw te zellen, Ik heb hierbij ,een tweeledig deel :

c) rumoer en treven in Vlaan,deren;
D) geldmiddelen b,ezorgen voor den aanstaanden kiesstrijd.
Er moet een slagwoorrd gevonden rvorden, iets zooaJs de Fran-

schen noem'd,en ( I'Emprunt dc la Victoire ". De Frontpartij moet
bij de uolgende uerkiezingen een geweldige campd.gne uoeren en
daaruoor is er ueel geld noodig. Daarvoor moeten de Vlamingen
overtuigd wonden en er mo,et een ingrijpend verzoek op hun b,eurs
gedaan worden, Het kan heeten : < Nationale inschrijving r, ,eo wât
er voor gestort wordt kân m,en noemen u Zelfstandigheidspenning ,,

of misschien beter u De Yrij:hei,dsp,enning D.

Om nu te kunnen nagaan : 1o of het gel,d wel dege ijk wordt
binnengebracht en 2o ,of ,d,e pels,onen, die zeggen reeds gegeven ti.
hebben, dat werkel.ijk gedaan hebben, kan men werken met bor-
neties.

Ik geef hier.bii een modeltje.
Alle inzamelaars krij,gen vcllen'van 100 van zulke bonnetjes. Die

kan men vervaardigen in verschillen,de kleuren en voor verschil-
lende bedragen, b. v. : fr. 0.25;7 rfrank; 5 frank... Het lronn'etje kan
w,el e,en rvei,nig grooter zijn dan ,dit wat ik hier bijvoeg, indien het
wenscrheiijk geacht wordt 'daarotp te drukken : u Nationale trnschrij-
ving > u Vrijheidsp,enning u. Dit zijn schikkingen door het uit-
voer'end comiteit te nemen,

Geli'ef voor dre st,eunlijst niet te vergeten dat er ook goede dingen
in komen dic ten voordeele van d,e bannelingen en ien voordeele
van amneslie pl.eiten.

Met vriendeiijke groetcn.
(Get.) L. Mpenr. ,

Na zoo'n briefie, valt wel niet meer te twijfelen of er betrekkingen
bestaan tusschen d'e vriendjes, en met welk dbel.
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DE GEÀCHTE HEER C., AAN WIEN DEN BRIEF WAS GERICHT,

SPEELDE NAMELIJK IN I< ONS VADERLAND II EEN DER EERSTE

ROLLBNI...
Don {9" Juli {919 had C., van <r Ons Vqd,erlanil >, een nieuwe sarnÊn-

ko:mst m,et Charpentier, De Schaepdrijver en anderen, in dlen Haag
ten hurize van De Schaepdriiver. Ondertusschen reisde Meert naar
Berlijn...

Groote hoop slelden ze in den vooruitgang der Frontparti.i en in
ûen << Vlaamschen Ouil-Stri,jilersbonil, (V-O.-S.), wa,ar, on'd,er d,en

dekmantel oudstrijdersbelangen, d,e frontmenners de leiding zouden
in ha,nden nernen, om aldurs door de or.r,d,sûrijders zglf de negeering
te verplichten wijd de grenzen te openen voor de gevluchte activisten,
die alsdan in triomf in het eindelijk vrije (?...) Vlaanderen zouden
terugkeeren, om, er weer de teugels eener beweging in handen te
nsmen, die slechts door den rvapenstilstand was onderbroken gewor-
den...

HOOFDSTUK II

IN DUITSCHf,ANI)

Dui,tschland, en ile <, Flamenpol,iti.k >.

Het < Aff ici.eele Dui,tschland, n. De Politieke Farti,jen.

Of Duiûschland, ,sodert thet Rijk << uan God,s Genaide )) op een 'r'ep{r-

blika'anrsohen leest is gezet gew,eest, nog aan < Fl,amenpol,itik t dael,?...

JA!
Het sproekt van zelf ,drat ,een gr'oote rnogentlhreid gsen vi,er jar'en

Iang, op gelijk r,velk ierrein, een intensieve potriti:ek voert zonder dll
haar latere politi'ek, ware h'et zelfs onb'ewusf, or vaste indr'ukken en

wenk'en van overerft.
V,eriler, kan rnen waaraohtig van tl,e D'uitschers niet verlangen, d.at

ze oen poli,tiek zo'urcl'en op,g,even, tlie 'eerst nu haar $choons'te vruchten
begi,nt ,te b,rengen. To,l hoog in de Minisieri'es, tot i'n 'tle Kam'ens, j,a

zelfs tot in den schoot der Regeering vinden hun handlangers s'leun.-
rechtstreekrschon of ori'rechtstrreeksohen, opon of verid,okens,teun.

D'e Vlaam,sche Beweging gerraakt, wat'de l,eiding on de mees't wo,e-

lenrde êl'erneniten betreft, mreer 'en mre,er 'doord,rongen van den aotivis-
lischen, da't wil zeggen anti,-belgischen gees,t. Schoone plaatsen, geld,

waar,deering woralen ucti,ui,sti,sch land,uerraad, gepl,eegd hebbondre pror-

sonen rneer en m,eer offiicieol, n.^aar 't ,hroofd gego,oid. Z'ii,die ons l'and

aan Duitsohland wi'ld,en versjacher,en word,en als ideali,s'ten gedood-

verfd, en altlus van alle s'chul,d vrijgesp'rokon. Zij wor,den zelfs, als
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dusdanige, op mor,eel gebied hoog boven h,un landgenooten gesteld,

di'e goeil en bioed voor Bolgië's red,d.ing offerd,en.
Onder minister Vandervelde sloeg het ministerie van ju,sticie Ce-r

genad,eakt voot vâr BORMS, den rnan die he't activistiscth verrraad in-
carneert... En ;s'edertdien interpelùeende o,u,cl-rn:inister en ou,tl-Ka-
rnervo,orzitter Poul,let, niet ,all'een ten gunste van A. MULIER, rvaar
we straks over sp,reken, maar zelfs ten gunrsûe van A. DEBEUCKE-
LAERE, den man van het MILITAIR VERRAAD.

- Ja, Duitschla,nd rdoet ,nog,aa,n t< Flam'eupolitik r.
De Duitsche Regeering zelf, gansch enggenomen, is voorzichtiçr, oï-

schoon'zij er ,tocih niet to,ekornt gansch tlen schijn te r,edden. Ze heeft
trouwens iook voorloopig met dringendbr zaken ,de ha,ndon rnee'r dau
vol.

Maar in d,e regeeringsorganismen, in d,e ministeries eu op audere
leidende po,sien zitten nog, op wei'nige uitzo,nderingen na, 'de rnenschen

van ontl'er ,cl,en oorlog, d.i,e ôr ovortuigil in << flamenpol'itischen > zin
h,ebben gewerki. Het officieele Duitschland laat ook he.t aotivism on-
dersteunen 'ùoor ni.et ambtelt jke, maat best aangeschreue?z person,en,

met dewelke het in engste uerbi;nd,i,ng s't'aa1,. V,ast sûaat noohtans,
dat or offi,ci,eel Duitsch geld nog na den 'oorlog naar Holllan'd is
gegaan, o,nder andere voor het activistisch blatl << De Toorts > (r'aar
R. De Clercq aa,n rneeworkt). In Holla,nrd bewees ,ûrou\tren's ook de

Dui,tsche Legatie na don wapenslils|and nog uitsûehemùe d,i,ensten op
actiuisti,sch gebied.

Wat n'u ùe pol,i,tieke parti,jen ,aangaat, zoo 'staat de Rechterzi,jde
(Konseruati,euen, alsmee d,e Nati,onaat-Liberal,en) nog op hetzelfde
standpr.r,nt als tijclenrs den oorlog. In h,un blad,en weerklinkt nu en
dan eon onuerholen hul,cle aan ,d,e << Flamenpoli,tik r. 't Is ,dan cok
in rhnn rrangen ,dat ,rnen de personen vindt, die nog ten ilage in i:an
zin in Duitschland hand,elend, optned'en. \Me noem,en later eenrige na-
men. Het weze hier Eenoeg, om den toestand te kensche,tsen, tlr,:,:
briefuittr,ekrsels ian ie stippen.

'D,e ,eerste b,rief is van generaal uon Unger,,tijdons den gansc,hen

oorlog in Gent, ,nu voorzitter van 'cle << Deutsch-Fld,tni,sche Gesell-
schaft >. Datum; 27 Maart {92{. IIet geklt tle on'd,ersteuning van tle
ac,tivisten in België.

u De onnrogelijkheid van een openlijk, ondubbelzinnig optredetz
in opgegeven zin (cliriekte, officieele ondersteuning van de activis-
tische beweging in Belgiê ,door d,e Duitsche rregeering N. v. d. S.)
ligt zoo zeer voor de hand, gezien den huidigen ingewikkeld.en toe-
stand, dat het onnoodig is ,over dit punt uit ûe weiden.

Di'ep te betrieunen valt de onnoenigheid ,die zich ook in het kamp
aldaar (in België N. v. d. S.) heeft voorgedaan, daar ze een doel-
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matig optned,en konlen'd yùn buiten (lees : van.Duitschland, t ein
wirksam,es Vorgehen von aussen her u, N. v. d. S.) in ,den grond
zeer lastig maakt, en misschien zelfs illusorisch.

... Voor t oogenblik ligt wel de eenige kans om eenig geluk te
hebben in d,e actie in een kom:promis met die t gekompromitte,erde
personren u (d,e naar Duitschland gevltlchte activisten N- v. d. S.) "

Is het niet duidelijk?
l' Op di,t oogenblik, uaar het all'es i,n 't werk stelt onx û,an hû Vet'

sailler Vredesverrlrag, te ontsnap'pen, kan Duttschland' er ni,et aan

denlten openlijk an officieel on%e uctiaisten i,n België te ondersteu'
nen, maw het i.s ni,ettemin berei.d, d,i.t ondrcr tle hand te doen. Het
schri,juen luat d,ui,d,eli,jh begri,jpen d,at Duôtschland, rechtstreekscher
zal optreden, ftootlra het ui,t den huitligen ingewikkelilen toestand
zal ui,tgeraakt xijn.

2' Zoo d,e acti,ui,sten i,n Belgi.ë steun wenschen ui't Dui'tschland, dan

hoeaen ze zi,ch maar in betrekki,ng te stell,en met d,e acti,uisten in
Dui,tschland,. Duitschland zal hun door hun bemirldeling het noodi,ge

bezorgen. Zôô kan het namelijk beweeren niets gegetten te hebben.

- Illaar de twoede b,rief voert een nog veel du,ittrolijker taa,i. Hij is van
clen beruchten wilden annexionist, graaf E. zu Reventlow, en geldt
het samengaan van de activisten in België rnet Duitschland. Datum :

4 Mei,792I.

u... Illaar om het euen. Hi,er net zooals ilaar (i,n Dui,tschland, aoor
de Duttschers nan het sl,ag aan graaf zu Reuentlou, net %ooel's in
Belgi,ë, uoor d,e acti,uisten N. u. d,. S.) stuat het nu op bui,gen of bre-
ken! De naaste toekomst reed,s xal en moet, utt oppersten natuurli,jken
clu'tn7, tot gezamenli,jk optrerlen bi,jeenbrengen en - Iaat ons het
Ito;.:n - aaneenschakelen wat er te ramen gehoort ! (Ylaand,eren
en Dui,tschland N. u. d,. S.)

M.et Duitsche groeten,

z. Rnvnurr,ow.

1-

*l+

Alle hommentaar is overb'odig...lVlaar niel alleen de Rechterzijde doet

aldus nog aan << Flarnenpolitik l, ook in de 'democratische p,ers cluili[
nu en'clan een artie,hel op, ùat tlui'tlelijk koncl tloet van < Flamenpoli-
tische >r lend,ens. Zooreen artiekel < Bestaaner Belgen? l in de < Vos-

sische Zeitu,ng r), n' 646 A 320 van {B December '19120. (Dit blad, dai
onder ,den oo,rlog ga,nsch op rcactionnaire en annexioni'stisohe zijde
stond, deetl zn Oktober 1918, als de Duitscrhe nederl,aag onafwentlbaar
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Sehr geetr-rter llerr

VondeînÏ,nhal,telhresgosohâtztenSohrolbenshabeich

rnlt 'lnteresse Kenntnls genÔrnmen' Ioh werde nioht ver-

fehlen, d.assolbe auch d.em um die v].Èi,rnlsolro Saohe 8o ver-

diçnten bekannten Verfasser urd' sonstlgen interesslerton

Kreisen vorzulegen' Ueber lhre Beweg.'rng bin ich zuar

gegenwârtignichtsorechtluBiLde'Immerhinkomlntmir

I'hrSoh:relbenelnigermassenùberraschend.l{unrs€id.em

rrie es sei, hier wle' d'ort hoisst es jetzt blegen oder

breohentSchondtenâ,ohstesukrDftwird'undInussrntt

z wingender Nat'urnotwendigkeit zD vÉreinter Ans brengung

zusaûI$enf iihren und - fioff en-'wlr

was da zusarnnen gehôrt I

Mlt ôeulschen Gmss

Nr 54. Brief van graaf Reventlow, van 4" Mei 192t'
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gewordon \tras, een grooto sprong naar links.) Bewust artiekel, ofschoon
in ,een voorzichtig gernatigden vorrn gehu'ltl, hul'tligt hel ertremô'stôsch

flamingantismo. Sc,h'rijver sp,reekt met symparthi'e van de Frontparti'i.
Eandelenrl over het < Kathol'iek Vlan'msch Verbonil >, zegt hij : < Da

belangri,jkste fi,guur aun d,i,en groep i,s ontegensprekel'i'ik Poull,et. >

En de h,eer Foullet had loen nog niet geïnterp,elleerd ten gunste vaii
rtre verraders Debeuckelaere en lWuli,er!... TVat moeien de Duits'cher,s

nu mel bewon'tlering (nu, bervonclering?...) naa'r hem opkijken! De

ker'n van het artiekel, ,en tevens het gevaar, ligt in het feit ila,t België
er ,nog ,sûeeds wor,dt in voorgestekl als ,eon tegennatuurlijken S'taat,

als een wangedroch't, ,als een woekerdier ûeerend op Ylaander'eins

bloed.
En 't zijn 'de Duits,chers, \ryaarvan een groot gedeelse - juist

Pruisen! - van Slavischen oo,rsprong is (de Wenilen, ,c[ie toû,aa,n de

Elbe kwamen), de Dui,ûscher,s, rili'e zich 'nooit de minste geweûenswaag
hebbon gemaakt uit reen begrip van v,r,eernde na,tionaliteit, als het gold
zieh zalf. of ,een bondgenoot te vergrooten, de Duitschers, rd'ie jaren
en jaren lang; en op de bru,taalrs,ie wijze, ,d'e nationale ziel der Polon,
Lorreinen en Denen hebben vorllracht, die 'don schaarntelo,ozen 'd,urf
hebben om kritieli aan onzen Belgischen Staat te oefenenl

*-*

- Waf de social,i,sti,sche zij'ùe b,etreft, zij 'is de < Flarnenpolitik >r

wel niet genegffr, zij keurt ze zel.frs forrneel af, rnaar we lhebb'en van
den eersten tot den la,atsten dag van den oorlog, en nog sedertd,ien,
bewijzen geno€g gehad, dat ,cle Duitsche ,socialisten (in alle geval de
meordorhei'dsgroep) op de na{,uurlijkste wijze nationalistische ak-
koo,nde,n aansl,aan.

Vinden ze 'het, bij voorbeeld, niot wreed, dat rnen te Brussel, ac-
tivisten besiralt - torrrijil rnen te Lei,pti,g zelfs rnoordenaâ,ns en
beu'len vri j spreekt...

De houding van de Duitsche sociali,sten tegenover de < Flarnenpo-
litik r is opportunisti,soh, dus voor orrls gev.aarlijk.

Slotsom : Wezen we op onze hoede! D'e < Flarnenpolitik >l blijft
EEN DUITSCH GEVAAR. 0m,zelf recht te g,eraken, wil Duitscthland
zijn vroegore vijanden in 't nauw b,rengen. 0p militair gebied vermôg
het voor 't o,ogenhlik niets : we staan op ,clen Rhijn. Zoo btlijft [raar
rnaar ,oen aanvarlsm,etjhode over : onze kracht ontbinden dooLr inwen-
dige verro,tfing, den val van de vestingsmuren verwekken door ondor-
mijn'ing va'n d,e ves,ting zelf.
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DE II DEUTSCH.FLAMISCHE GESELLSCHAFT >I

Sti,chti,ng. - Doel.

De << Deutsch-ll,timi'sche Gesel,l,schaft > o'nts,tond in Maart 1917,

narar een plan tl,at,rreecls i'n {915 orltworpren was ge,wees,t.

Eigenlijk ontsto,nden 'êt oûl hetzelf'de tijdstip ,twee verscheidene

dorgelij,ke maaischap,p,ij,en, tnaar op oen wink van 'ùe mi'li,tai're ouer-

hei,d, (!) vens,molten zich beid,e. Hot gezel'schap behiel'd twee hooftl-
zotel,s : Êen ûe D,usseldorf on een anderc te Berlijn.

Uit de standregelen :

$ 2. 
- 

r Het doel van ,de m,aatschaptpij is het kennen en het be-
grij,p,en van het Vlarnendo.m onrder de Duitschers, en van het Duits,ch-
dom onder d,e Vlamingen te verspreid,en, alsme,e de w,ederzijdsche
betrekkin'gen tusschen Duits'chland en Vlaanderen te ond,erhouden
op grond van ras- en taalverwantschap. D,e maatschappij zal alle
ondernemingen ,ond,ersteunen ,die op het verwerkelijken van dit
doel uitloopen, ,en zaI zelf. in tdien zin inrichtingen doen. r

Deze woordon staan ook ged'rukt op tle achlerzijde I'an de lidJ<,aart.

Hi,eraan hebben we natuurlijk ,oen tlipùornatisohen ;!ext, rlie al wil zeg-

gen wa,t men er wil uiûhalen. Eigenl'ijk is het gansche we?en ,c[er maat-

schappij ,doo'rdr,ongen ryan plngernxani,snxe, on zelfs vaû' tnne&ioni's-
me : de Duitschers moeten moester blijven in Ylaanderen om het
a,ldus beter 'te kunnen b'osoh,ermen...

Het'lezen van het officieel orgaan < Vlamenland >r (het land ùer

Vlarn-ingen), clat vers,clh'ij'nt setlsrt eintlo 1917, is stichtend in dit op-
zicht. Niet rnindersiic,htend is noch,tans ook'de.lijs't tler oere- en

bestuur,l'eden. Ik haal er sLeohtts ,oen praa,r .aan : Fretherr aon Biss'ing,
General'Go'uverneur von Belgien ; F r ei:h err u on F alkenhausen, i'd.om ;

Ad,miral aon Ti.rpi.tz,'de insarnatie van het dollste annexionisme, de

<r helrl ) van den ,onbep'eflkien onderzeebo,otoor,tro'g; D, Kapp, (die
eerst na den oorlog bero,ernd lverd ,doo'r 'den i,n ilIaart 1920 raaktion-
nairon, mona,r,ohistisohen en rnilitaristisctr'en < Putsck )) wûtarr zijn
traam is aan blijven k'leven) ; gr,aaf E. zu Reaentlow, d,e ççrootewoord-
voerder, in ,de r< Deutsche Tagesr,eitung )), van he;N Ueber-Anneni,o-
nisme >t; gr'aaf WestarTt,rleider ,d'er Conseraatieaen, een dor hooid-
figur'en van het Tirpitz's,oh,e annexionisrn e ; Tri,mb orn, Onde,r-,Staats-
seknetaris, I'eitler rran ,h.al Centrum (Katholieke par,tij in Duitsch-
land) ; enz...

I'n een oproop staat er te ùszeur :

_r De.vermaning van Heinrich uon Treitsch,ke (een der philoso-
p-hen die theoretisch de basis hebben gelegd tot het PANGBRMA-
NISME, en tot het P,ruisisctr wereldimpérialisme N. v. ,d. S.) klinkt
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ons in de ooren : ,elke ongerechtighei'd en elk geweld aanrgedaan aan
de kleinste en de laatste vâtl onze zustersiamrnen, mQet ons, Duit-
schers, doen lijd,en als een won'de aan het eige'n li'chaarn. >

't Is wel d,e formuul van het p,angerrnanisme...

- Hierbij ,d'e phot,ogr,aphi,sche' weergave van 'een lidkaart der

< Deutsche-Fliimi,sche Gesellschaft >r, uit het jaar 192{. Ik heb het

numrner d'er kaart,en 'd,en naaln vaJI h,et bewu,ste lid [a!en verdwijnen.

Deufffi - Sldtmiffie 6e[e[8[4sfe €. $*
6ef6dffefrElle 6ae!f;n"

lllitglieôsEorte tlr.Æ

Der l. Dorf$cnôe
Dr.,SolteB,

6eb, Seg.,$tot,
$roielior o. b. l1nip. 9Jtriniiçr.

94dî6ter a. S.,
Gebciurer :nat

Ser 2.

u'on Sei
Roiferl.

De jongste oproep uan de <Deutsch-Fl,d.mi,sche Gesell,schaft>.

ik heb r,eeds hot officieel orgaan van d,e << Deutsch,-Fldmi'sche Ge-

sellschaft > verm'e,ld, : < Vlamenland, >. Men merke wel op, dat dit
btradje nog 'immer aerschi,jnt.

Onnoodig staaltjes te br,engen lr.,trt" << Vl,amenland, > : Men vermoedt
na die eenige nota's over il'a < Deutsch-Fltimische Cesellsch,aft >

wearop het geschrijf van haar pedant bladj,e uitkornt. Werpen we
liever een blik op ihaar jongste'rna'nifest.

Oproep.

Het u Duitsch-Vl.aams,ch Geze,lschap r, na zich een tijd lang eeni-
germate teruggehoud'en te hebb;en, gaat zijn werkzaamheid met een
nieuwe kr'acht opnemen.

Nr 52. Lidkaart der << Deutseh-Vlâmische Gesellschaft >>.
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Het geldt in aanraking te ,blijven m,et een Germaansch ras, dât,

sedert 'de tijden ,der tsreydels, ,de Conin,cks 'en Artevel'd'e's, zijn
Gernraansche taal, ziln zeden en gehru.iken met haast tragischen
hel'denmoed en met taaie vastberadenhei,d verdedigd heeft tegen
den steeds stijgenden vloed van verfransching, en dat nu nog, te
midden van een .aantal lastige omstan,digheden, m,oedig strij'd vo,ert,
om zijn Germaansche 'afslamming. Het is 'de plicht van het groote
Duitscrhe volk, dit Vùaamsch ,br,o,edervolk, dat aan getalsterkte on-
'derlegen is, en wiens ho,oge civilisatie eens Europa's Lrewon,dering
afdwon,g, ùlij te staan. Hert woord van Itreinr'ieh von Treitschke
weerklinkt aan onze oorien : eùke ongerechtigheid .en elk geweld
het kleinste gedeelte 'van onze rasbroe'de,rs aangedaan, moet ons,
Dtiitsch,ers, treffen, als ware ùre1 '915 z'elf aangerdaan geweest, Hoe
slocht onze toestand ook rno,ge 'w,ezen 

- 
zij het dan nog uit eigen

schuld 
-, 

wê moeten, on'danks alles, getrouw blij,ven; we willen
de eer niet verliezen, we mog'en rden moed n,iet opgeven.

Itret gevoel van gemeenzarne âf,stamming onder het Duits,che volk
verwekken en aankweeken; tuss'chen Duitschers en Vlamingen de
gereslelijke en kullureele banden, ,die, zonder ooit verbroken ge-
w,eest te zijn, zicb, och ongelukkigerwijze tusschen b,eidre volken
zeer gelokkeend hadden, vaster ,en ,duurbaner sluiten, tot het gro,ot-
ste b,eiderzijldsch nut : 'dat is hret doel van het u Duitsch-Vla,amsch
Gezelschap >,

We doen vandaag een nieuwen propagan,da-oproep.
O,vertuigd van het trelang rder Vlaams'che zaak in de ,groote ge-

meenschap der Germaansche civilisatie in de to.ekomst, €n 'door-
dr'ongen van het belang van dit voorgeschoven bolwerk, front hou-
den,d tegen de verlfr,ansching en den ekonomis'chen verval, vragen
wij aan alle Duitschers 'en Vlamingen om d,e doe,leinden van onze
rnaatschappij rte steunen, rdoor zi,ch als lid te laten opschrijven, door
onze werking te begunstigen en d,oor aan ,deze ,de'el te nemen.

Het minimum van d,e p,ersoonlijke bijdrage is, voor het jaar 1922,
10 mark. Hierin is begne,pen het abonnem,ent op de om de veertien
dagen verschijnende revue u Vlcmenland. r, Wat de kringen betr,eft,
de kommissie is rberreid met hen hijzon,der,e schikkingen aan te
gaan.

$ijtredingen en alLe ahrdere schriften zijn te zenden aan generaal
von Unger, C,harlotûenburg V, Kônigsweg, 16, aan hooges,chools-
professor, D, V erhe es,'Berlijn-WiLnr,ersdorf, Prinz.Regentenstras,se,
95, en aan Studiêndirektor, D" Gaster, Berlijn N. W. 7, Reichstagsu-
fer. 6 r.

In rd.s kommissi,e vind,en wij onder meor :

Generaal W. von Ungor, 1." voorzitter; Verh,ees, oud-lid van de
Rommissi.e d,er Geaol,machti,gd,en van den Raacl van VJaantleron; 2"

voorzitter ; Marcel-Rome o "BreAne, oucl.soldaat, krij gsgevangene te Gôt-
tingen, 'soer,ofaris.

In ,den Raad vin:den wij onder v€le ônderen :

Geheimnat D' Beyerl,e, loi'der ,der << Fùrsorgeabtei,lung )) van het
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karnp van Gôttingen; het oentraal orrganisme voor D,uiÛsch-activistische

propagaeula in de Duitsche gevangenenkamp's11; later een der l'eid'ers

ùer < Poli,ti,eke Af dceli,ng > van het Genenaal-Gouvernoment i'n België.
Prof. D" Freiherr uon Bi,sstng, broeder van weilen Ge,neral-Gouver-

nour in B,elgië, e,en ,dsloverluigds,te < oprsfofoerr's >r inzake < Flamen-
politi,k >.

D" M. Van ile Kerckhoue, oad Belgisoh soltlaat krijgsgevan-
gene, thans bijgevoegd profess,or aan de Hoogeschool van Berlijn, taal-
rnân voo,r Duitschland - tegen zijn l,andgenooûen - aan hel opperste
Ger,echtshof te Leipzig inzake Rahrndohr, << den schrik aun Dend'er-
mond,e )r.

D' De Vreesa, bibùiotlhekaris, e Rotter,dam (Ho'l'Iand), :r r.

***

- 'Men vsrliore nie,t uit het oog, dat tle << Deutsch-Fl,iirni,sche Gesell-
schaft >,niet de eenige mraatsohappij is in Duitschland 'die nog aan
< Flamenpolitik r doet. Er zijn nog lokale oJ gewestkringen, die
althans van minder b'eteekenis zijn, en rneestal rvel bij 'de << Deutsch-
F Ltimi,sche G e sell schaf t >r zij n aangesloten.

De gevluchte activisten in Duitschlanrl.

De ractivisten die bij de Duitsche nederlaag met hun rneesters naar
Duitschlanral vluchtien (of di,e er later uit Holland n,aarioe gingen)
leven aldaar .al's echte burgers. Ze worden zelfs ,door de Duitsche offi-
cieetrs di,ensten rnot rneer gedionstigheid dan d,e gewone Duitschers
behandeld.

Enkelen zijn er getr,ouwd rnet een Duitsche dame.

Do jongene activisten, die hun ,studies nog niet voltooiti hadden,
werden vriendelijkst opgenomen aan een Duitsche hoogeschool. Zij
stichttsn aan de hoogeschool te Gôttingen den studentenkring <<Flan-
iXria > die door de andere Duitsche studentenkringen op gelijken
yoet wor'dt behantleld.

D'e andere in'tellektuoelen hebben er rrneestal een schoone, z,ekere

zelfs oen p'nachtige officieel,e plaaûs gekregen, die hun wel nooit in
Belgie ,ten deel zou gevallen zijn. En dit geschi,eddg ûerwijl er in
Duitschla,nd honderden bekwarne oud-offici,er,sn on .soklaten, die
ond,er den oorlog hun huid voor hun land ten beste gaven, die voor
heldendaden de sch,oonsrte ,deooraties krregen, te vergeefs naarr eel]
plaats zochkn die oenigermate in ovenr,edigheid stond rnet hun ken-
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nissen, bewezen di'ensten en rang, en daarom, uit ellende, ten slotte
een jarnirnerlijk karweitje rnoeston ,aannemen, of schuil zo,eken, als
eenvoudige sol.daten of onderof'ficieren, b,ij de < Rei,chswehr >, of in
een van di'e breruchte u arijkorpsen r, 'die een sûendig geyaar bli'jven
voor,dè rust ,sn,ile,n vr,ecle in Duitsch'land, en o,ok in Eurorpa.

Wâaron die voorkeur aan d,e activisten, boven eigen landgenooten?

Uit d,alkbaarheid voor hul veraad ?

Neen ! Bijlange niet !

Waarnm dan ?

Ornrlat Duitschland ver'aler België wil onderrnijnen iloor zijn
<< lttramenpoliti,k )), en omdat het daarto'e die verraders nog noodig
heeft !...

*'*

Nu de geestesgesteld,hei;d, van'die veraders.
Ze houden ni,et oF, bij de D,uitsehe regeering aan ,te dringon om

oen t< ondubbelzinniger > optr,ed,en,in zake < Flamenptoli'tik r.
0p d*n vreeirnde levend, sedert langer ,dan ,tlrie jaar, gelooven de

activisten in Duifschland (ook die in Holland), ttra't de Vlaam,sche

zaak zo,nderh,en niet voortkan, en dat zij a'lleen de wa,re Vùaarnsch-

gezindh,ei'd in pacht hebben. H'un geestesgestoldheid is op dien korten
tijd rrnerkelijk afgew,ellen van die van ,de hi,er gebl,even 'activisten.
Ze zijn rigoristisch'er en exfrernistis'cher geworden. Daarbij koesieren
ze een onverzo'enbar,en wrok, een wilden haat tegen België, en al wie
min of meer energi,sch de Belgi,sche geilachte vercledigt. Wat zouden

we staan kijken, indien die ooit rnet geh,even hoofd lronden teruo-
konren...

Dui.tschqexind zijn die activis,ten rneer tlan de Duitschers zelf. Van
die duitschgezinriheiil krijgen vle seffens een staraltje m,et het b,oek

r Unbes'iegt! > (Niet overwonnen !) Eenige activisten zijn zelf's lid
gewor.den van ,cle geheim,e berruchte s'trijdorganisatie r< ORGESCH >r!

De <orgesch r. die niet droonit dan van (reuanche-oorloct >, en die,
in ,afwachting hi,ervan, in Silezië en ,elder,s in Duitschland, anli-geal-
liëerde aanslagen pleegt, ,en verder zijn eigen vreedzarner'e en rneer
dernokratische land,genooien terroris'eert, en uit den lleg maakt (Erz-
benger, en zo,oveel randeren)!...

Een 
'ander,e, 

de schurk Rooms, verzorch,t ook reon kansje bij d,e

Kornrnuniste,n.

Een van hen, oud-knijgsgevangene, luitenant Garcay (8" ûinier'egi-
rnont), aangesteld bij Il. Stinnes te Mûlheim, was zelfs al'daar chef
van dre < Ei:nwohneruehr n, een belvapend vrij burgerkorps, zoogezegd
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slechts tegen de kommunisten gericht, ,rnaar in werkelijkheid aange

sloten bij de u Orgesch r, wier doeloinden en methoden zij goed"

keuren.
En nu nog twee litteraire staaltjes van de walgelijke duitschgozind-

heid van die activistische verradens
Het eer,ste is een gedichtje in 't Vlaamsch verschenen in << Vl,amen-

Ianil, >, het blad van de < Deutsch-Flami'sche Gesellschaft >, n' 23,

van Febru,ari {920.

Duitschlanil leef t itseer,

Dui.tschland, werkt weer,
Dui,tschlanil's eer 'i,s weer herstelil.
Dui,tschlanil, uan ilnn Dooil uemexen,

Zal opni,euw dat Duitschlanil wezen
- <r U'eber alles in der W'elt ! >r

(get.) Vrmwc.

Het tweede ;staaltje is oen boek van 315 blatlzijtlen in Duitsche ver-
taling ver'schenen te l-ieipzig, Stern Biicher Verlag (Koch & C"), in
1921. Het heet < UNBESIEGT ! - Der Roman d,es ilputschen Offi.
zi,ers, non **"., ehcmali,ger belgi,scher Offi,xi,er. > (< Ni,et ouerwonnen!
de roman van don Duitschen officier, . door ***., o,utl-Bolgisoh offi-
cier >r).0,p de eenstebladzijde noemf de sohrijver zich reeds : George
P. ù1. Roose, oud-krijgsgevangenen Belgisdhe ;liutonant onder den
oonlog gehecht aan het bureel van Borrns (gevo,lmac,htigde voor Natio-
naal Verweer), thans lvonend te Leipzig, in nauwe betrekking met
D' P. Osswald, een der leiders der<<Flamenpotri,ti,k >r in de <Poli,ti.sche
Abtei,lung > van het General Gouvernoment. R,oose deelt ons zelf rnæ
dat hij een tijd lang bij zijnen < vriend r D" P. Ossrvald inwoond.e.
Roose is eon van de werkzaarnste en ook een van ile lei,dende aeiivisten
in Duitsctrland. Hij stuu,rde bij de Duitsche rogoering verscheirlene
plannen ter regeling der Duitsche actie op activistisch terrein.
Naar Roose, kan Duitsch,lanrl natuurlijk in activistischen zin niet
kraohtdadig genoeg optreden.

Zien we nu eens n,ad,er, wat er zoo al ondor << actiai,sm )) rnoet ver-
,staan worden...

<< Unbesiegt ! ,
'Wat 

< ni,et oueruonnen ù werd, i's natuurlijk Duitscùrlentl.

Roose heeft dat niet onttlekt. Sedert il,a,t ze den vrode gekregen heb-
ben, verklaren Lutlendo,rff en zijn aanhangers dit ilagelijks, orn hun
eigen persoontje wit te wasschen, ,en om hei Duitsche votrk rijp te
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maken tot weerstand tegen de Verbonderren, en ten slotte tot een

Reaanche+orlog. - Rooise, da,t ,nooht komt hem van Duitsoher zijde
!oe, treedt qp voor clie gerlachte op zoo æn chauui'nistische, duitsch-
natiorlalistiche m'anier, tlat hij ltLle geboron Duitsche sohrijver,s in
het wedr'ennerr naar ket < ùber al,l,es ! >> rnet ver,schillige lengten klopt.

Hij ctraagt zijn boek op < AAN DE DUITS,CHE JEUGD >, en zie-
hier hoe hij het o,pdraagt :

<< Vergeet ni,et! Vergeet niet!... Duitschtand i.s het hart aan

Europa ! Lijdt het hart, il,an r,s Europa ri,ek ! Sterft het, ilon moet
Europa steruen !... Vergeet het niet: In iler eeuwi,gher'i1... ni,et! -
George P. trL. Roose. >

' Dan volgt een lang voo'rwoord, betiteld : < Aanklacht als voor-
wooril. l

Roose klaagt degenen aan 'clie schul,dig zijn aan den oorlog en aan
den ellendigen toestand van Europa. En wie is volgens hem schuldig?
Frankri,jk uooral, en ook d,e and,ere uolkeren iler &ntente. Da,n, in
alle landen, de rnas,sa der rnenschen die te rna,teri'alistisch zijn, die
slochts hunkeren naar geld en brutale genoegens.

<< Bui.tenili,en ktonk in Europa ile stem aan Fronkrijh, ilat si.jn bewo-
ners in hant opaoedde, om wraak te kunnen nefnen uoor een eens
ond,ergane nederlaag. En d,at in d,it land, aan Europa het groote drama
ook door het oolk was gewi,Iil - urucht uan ile optoeil,i,ng aan het
aolk tot den Ttaat - dat moet als een zond,e tegen Eurory aange-
hlangd uorilen. lAant 'dddr bestond, de wi,I, .om iloor geweld, en iXoor

ù,en d,ood, aan menschen d,e macht aan het lonil uit te breid,en ui,t
hoofile aan gekrenkten hoogmoeil. >

Nu, 'd'e ureeste D'uits.ohe ,diplornaten hebben moeten b,ekennen dat
het F.ransche volk nu juist geen oorlog wou, en er zijn bewijzen
genoeg 'daar, dat Frankrijk alles 'hoeûl, ged,aan om den oo'rlog te ver-
mijdon, des te moer 'd,aar het geenszins klaar was voor een oo,rrlog.

iVlaar ;aan bewi,jzen stoort een activist zich niet. Dat is goed voor
naïeve, €rlijke liedon, drie niet Ean < Realpoli,ti,k >' doen. - llfaar hier
hebben wo slech,ts een begin.

Aanstonds hierop wordt lloytl George (< een nan d,e d,oodgraaers
uan Europa > genoernd, en worrdt er g'esproken van zijn ( ongerust
geweten ù.

Rooso wil zelfs niet aannsrnen dat geen enkele regeering schul,d

heeft aan don oorlog - want ,dan worclt het hem naluurlijk onrno-
gelijk tle vijanden varr Duitschland te belasten en te verdoemen.

Neen, do E,ntente heeft den oorlog gewild.
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En wser vatrt hij t4en Frankri,jk ait, en dan tBgen de Entente in

't algemeen.

Maar ook Ameri,ka, en dan Englonil - €û, natuurlijk, ook ten laat-
ste nog oens Fnankrijk - krijgen nog in't bijzondor wat rnêe.

r, Àmerika denkt aan zi,jn,e kapitatren in Europa... verteert zich in
z rgen ,om. zijn gel,d... verraadt de rnenschenwaardi,gheid, verlop-
chent het menschenwoord,en zijn lr,eilighe.id om will'e van h,et goud...
ne jeugd van Arnerika is slaaf van d,e gel'drnagnaten uit de Wall-
str:eetl".. In -Amerikaansche gevangenissen worrdt de roep der vrij-
hei,d verstiktl De j,eurgd van Europa spot m.et,de zorgen van A,mrerika.
.Zij weet, dat zij den ge'est van Europa redden moetl Het kultuurgoed
van honderden van ges'lachÛen... zij zal het!

Engel,an,d vr'o;st om zijn wereldoverhoersching, 'dat wil zeggen
om 'de schaamtelooze uitbuiting van een.e halve werretrd ten vo.ordeele
van 'eenige eigcnaarsfamilies op 'de Kramereilanden, westel,ijk van
Europa. < l,aat ,ons d,e halve wereld, en wij geven u Eurorpa )), roept
het Frankrijk toe, alleen zaken tegen zaken kennend, ,rnoest ook
het m'ens'chdom onder,gaan bij het ,sluiten van de voordee,lige zaak.,.
De jeugd van Europa hoort den ban.gen schr,e'euw van het oude,
smalle En,gelanrd... en lacht! Morge het sloctrts voor"altiJd ineenstorten,
het Britsche Rijk, ,en Europa's jeugd zal juichen met de ti'en en meer
volken,,die op 'den 'dag van zijn .ineenstorting, reindelijk... eindelijk..,
na eeuwen van sla,vernij... 'de vrijheid groeten zullen!

Oh! ,d,e vri,jheid is zoo zoet!
Liever vrij dan alle goed!

F'rankr{jk, - dit spotbeetrd ,eener Ropubliek, deze actiemaat-
schappij met rbegrensd kapitaal van schaamtelooze kapitalisten, die
alles gekocht heibben, wat in Frankrijk te koopen was, met staats-
hoofd al,s voorzitter en ministers ,als beheer'ders -, sidd,ert om het
rnogelijk verlies van zijn macht in de werelcl. Het k'ent zijne zwak-
heidl... Zonder slaven kan het ni,et hestaan! Duitschlanrd moet sla-
venwerk verri'c,hten! Wilden moeten soldaten zijn. Het 'danst om
zijn gra'f en weet het! De jeugd van Europa lacht om zijn siddenen
en spot rnet zijn ,dansen! Zij Haagl Frankrijk aan, een ,moond.enaar
in Europ.a te zijnt... Heiligschen'der van den geest van Europa! De
jeugd w,eigert het, slaaf te zijnl En de dag komt, waarop d-e reus
met .de weergalm,en,de voeten onder den te zwar'en last ne.erstort.
-Europa's jeugd staat gereedt ,de moedige vuisten sidderent De ba-
nier 'd'er vrijheid wacht,daarop om ontrold te word,en.,.. Re,eds beven
de ùippen van ,den vrijheidszanrg,., die het zegelied van het recht
ziln nall

Broeder, het zwaard werd u niet uit de hand. geslagenl Gij hebt
het uerborgen tot den dag waarop gij h t weer zult noodîg hebben.
Niet om uwentwill,el Noch tot,uwen roeml... Pli'cht all,een zal u naar
het zwaand doen grifpen!... Plicht, ontstaan uit den nood van uw
land en u'it het lii'rlen van Europa. Zooals smart ontstaat, nadat
wonden ,met een ruwe hand geslagen wer'den.

Broed,er, kom.., wij will,en het zwaard, dat in honderd gevechten
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overwinnend glansde, omhoog zwaai,en, hoog in het schooue licht
van den klaren dag... Hoog, zooals uw lan,clgenoot H.ermann zijn
z'rvaar.d verheft! Dit zij een teeken.en een symbool! Een l,eehen omdat
wij om Europa lijden I Om w.ille van de ,euveldaad die tegen Europa
gepleegd wordt!... Een teeken, dat rvij, wanneer d,e jeugd tot ,man-
nen opgewassen zijn zal, het onrecht uit Eulopa uitsnijden zullen
en desnood s ttitbranden!,,. (H.i'erbij heeft deschrijver natuurl'ijk
gedacht aan Visé, Andenne, Leuv.en, Dinant, enz.,. N. v. d. S.)
Smart, die genezing brengt!'...

Broeder, kom!... Verhef uw glinsterend zwâar.dt de wer.etrd zal
weten, dat Europa waakt! dat het hart van Europa zelf als e,en
onverrnoeibane sehildwacht staat... Sl'echts vrij,e volken zullen lev.en
in de vrije vaderlanden 'dcr gansch,e wer.elrd... Verhelf uw heerlijk
zwaard naar den ontzettenden schreeuw van triomf en wraak en
uitbuitingsrazernij, voor het mensohonwaardige rnateri,alism,e en
zi,jn somber,e trawanten, doodgravers en rvoond'brekers, te Vers,ailùes
gegeven! Naar de-n schne,eu'lr', ,die het doo,dvonnis 'der wereld is!
Kom, broeder, kom.,. opdat rvij m'enschen wezen! r

En zoo eindigt het voornoor'd. t< Deutsohland iilrer alles! r...
In het boek stell de schrijver ons dan, met den luitenant 'Wolfgang

Franck, een i.deale type van Duilschen officier voo.r. Ma,ar hij toont
ons ook, dat er geen,andere Duitsche officioren zijn, dan goode. Ook
de slechtste zijn nog zeer goed.

En er zijn ook goen slechte Duitsche solciaten. Degene die fa,lon,

falen maar een oogenblik, uit blindheid, en dan worden ze de reinste
helden.

En ook de meisies in Duitschland, die m,e.n voor slecht zou hebben
kunnen aanzien, die beteren zich op 't pa'ssends,te oogenblik.

Kortorn, met een woord, men zou te velgeefs in Duitschland iets
slechts zoeken. En ik beken, da,t ik nu begrijp waâron < Duitschland,
bouen alles )) rmoet staan. Dat 's maar r,echt ! En al de soldaten d,er

Entente, die dat verhinder,d h,ebb'en, klaag ik aan! En ik klaag ze

nog eens aan ! En ik klaag ook mij zelf aan, omdat ik onder ,don

oorlog en nog nadie.n de zaak van de < doodengrauers l)an Europa >

uit al mijn krachten heb gediend !... Dat God ons straffe ! Ons alle-
rnaal! Bolgië vooral;en dan Frankrijk; en,dan Engeland; entlan alle
landen - behalve Duitschland! En ook de activisten niet! Die zijn
gezegend ! Roose vooral. Maar ook Debeuckelaere ,e,n Mulier. En ,ook

Mijnheer de Staatsmin'ister Poullet, die voo,r dezo laatsten in onze
Kamors zoo pLraohtig ,gesp,roken heeft. < Unser ulter Gorl r (o,nze ouale
God) mag ze ,allen hebben...

Het grootste gedeelte van het boek (blz. t-258) schildert ons het
Duitsche leger in vredestijd. Schrijver toont ons hoe de Franschen dit
rrrosdzaarn leger bespied,den. Foei voor de Fransohen! Want Duiisch-
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land (dat God Frankrijk straffe!) is l,e eerlijk, ,te < gretehenartig l
deugzaam sn naîef, orn aan spionage te donken...

En ,dan, bedenk toch maar €ens : ( Het i,s tle groote roetn Dan onÀen
hei,xer, ilat hi,j zi,ch den kei,xer uan den arede mfig noemen >r. 't Is toch
harteroerend ! (Alles is zoo harteroerend in Duitsahland. Harteroe-
rend en goed. Hoeh! Hooh! Hoch!)

Wat er al goed,s en ,schoons gezegd wordt van Duitschlanil en zijn
soldaten, is ongelooflijk.

Dui,tschland i,s niet alleen het hart uan Europa, 't is ook de geest

uan Europa !
Duitschland, is God,s li,eaeli,ng, en is d,oor hem met uoorl,iefde aan

gaDen en groote mlnnen bedacht geweest.

Dui,tschlonil is het Groote Kultuuraolk uan Europa - en d.e x'i.el mn
Duitschland, oeropenbaart zich i.n ile Dui.tsche solilaten I (Cfr. Visee,
ËJuven, Dinant, T.arnines, enz. N. v. d. S.)

Het leger is de hooge school (< d,i,e hohe Schule r)! Het uolei,ndt het
werk uan de oud,ers en aan d,e Ped,agogen I (Gorl straffe het rnilitaris-
tische Frankrijk ! N. v. d. S.)

- Maar nu u'ordt het oorlog, door Frankrijks en Ru,slands schuld.

Zoo ,da,pper en vaderlandsli'evend ols de D,uitsohe ,soklaat, is er geen

soldaat rneer ter wereld.

Maar ,ik heb nog niet vertel,d dat - wel wat onverwachûs - een

Vlami,ng i'n dit boek een groote rol speerlt. Hij heet Boendaele, en is
diohter. (Roo,se hoeft zicrh wel xelf rnet den Vlaamschen tlichter Boen-
daele willen voorstellen, maar er is hier een misverstand geweest.
Want Roose is geen Ylami.ng : hij is een boche .| En Roo,se is ook
geen dichter : hij is een soporifieke vleier ,aan zoovoel per regel).
Boend'aele speel't wel ,ee,n groote rol in r< Unbesi,egt! )), maar men zo,u

las,t hebben orn rnêe te deelen wat hij zooal doet. Eigenlijk doet hij
niets - tenzij rnet d,e Duilsche officieren orn ,strij,d Duitschland
< ùber alles > te verhefien !

ÙIaar de oorlog breekt uit:
< Wolf (de Duitsch,e luitenant Wolfgang Franck. N. v. d. S.), had,

Boend,aele tot hem gezegd, ik zou naar hui.s moeten ! Ik wi,st het reeils
sed,ert een paar dagen!... Naar hu,is,naar Belgi,ë zou i,lt moeten., Ik
heb het niet gedaan,. Denk ni,et, d,at i,k bang ben... of l,af !... Ge weet
hoe i,h - aoel !... Denk !... Ik kan - ntet !... Belgi,ë, xiet ge, dat i,s ons
aailerland, - niet ! Ylaanderen i,s het !... En de gansche stri.jil iXer

Vlami,ngen is ni.ets anders dan een samengeprest hunkeren noûr een

werkeli,jk aaitrerland,... Vlaanderen is het... Maar i.n Ylaanùeren *it ooh

- België. En dat i,s de - ai,jand, !... t>
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Men donke niet, dat dââr, waar puntjes staan, ieis weggelaten is;

of dat ik rlie, voor de 1ol, er zelf heb tusschen gevoegd! Neenl dat is
266 in het boek van Roose. De bladzijilen staan 266 vol puntjes. Als
rnen het boek opent, kornt mon op do g,edachte, d,at < Unbosi'egt! >

de pokjes heeft gehad.

Maar nu eerst gaat de kat .de koord op !

<< WoIf , hed hij (Boendaele) een pmr oogenbli,khm Later geregil,

kunt ge het ni,et schùhken, il,at i.k een plants krijg i,n uw kompagni,e...
zelfs mi,sschi,en'in uw secti,e ?... >>

EN INDERDAAD, DE VLAMING BOENDAELE TREKT GEEST-
DRIFTIG HET DUITSCH UNIFORM AAN, EN MAAKT DÀPPER
DEN OORLOG MEE 0P DE 7,IIDE VAN DUITSCHLAND - tegen de

85 t. h. Vlamingen van het Belgische leger !... (Misschien is hij het,
die Debeuckelaere heeft Sevangen genomen ?.,.)

Dat is dus het ideaal der activi,sten : BROEDERMO0RD I

Wo wisten dit trouwen,s ,reeds door de handelwijze der afgezanten

der << Frontpartîj >, dio *ll,e 'hun b,ekende mitritaire geheimen aan
do Duitschers ùever,den.

Van deù oorlog beschrijft Roose alleen den slag bij Tannenberg,
in Oo,st-'Pruisen, waar h,et Russisehe leger, onder generaal Rennen-
karnpf, werd geslagen. De Russen wonilen al,s valsch en laf voorges,telil.
En Roose, die zell als Belgische officier l,e Lui,k slond, heeft vleiende
woor'den voor Ludendorff, die te Luik reeds ,de orcle < Pour Ie m,4-

ri,te >> won...

Na den oor og zijn de Duitsche soldaten naar hun vaderland terug-
gekeerd - << Unbesie'gt ! >t (Niet overwonnen !)

En het boek sluit op eon Korstfeest waar zioh tle hoofilporsonen
samenvin'den.

< O! zegt Boen.da,ele, o gij, Duitschland, gelukkig Duitschland...
onoverwonnen zijt gij!.... onoverwinbaar!,... Wat gil zijt, Je,eft in d'e

harten en de zielen der rnenschen... en zoolattg die harten .en die
zielen in de Duitsche lan,den leven, weet ik, dat Duitschlan'd leeftl....
En zijn poëzie!... En zijn hracht!,.. En zijn geest!... En laat mij hier
uitspreken, wat ik in Dùsseldorf aan Duitsche dichters zegde :

Indien ,eenmaal een volk der wereld lde verlossing brengen kan,,..
en het diepe woord van het st,erk geloof,,. het ve,rhevene woord
van de groote liefde vinden en verkonden... dan zijt gij het...,
Duitsche volk... onoverwonnen... heerlijk, Duitsche volk ! jeugd en
kracht van Europa... Hart d,er wereld!...

Annemarie (vrouw van Wolfgang Franck N. v. d. S.) is een
oogenblik in de an,dere karne,r geweest, Nu komt zij trerrg, en in
baar arm'en rust haar zoon,
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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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