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BIJ HET GRAF VAN RENE DE CLERCQ 

Diep in de stilte van der Lage Vuursche dreven 
Een slot, wat hoeven en wat huiskens rond een kerk, 

Door welig weideland en donker bosch omgeven 
Rust hier na rusteloozen strijd René de Clercq. 

De Vinder en de Held, die voor het Vlaamsche leven 
Zoo schoone vooizen vond en die zóó stoer en sterk 
De dwinglandij weerstond, dat wie naar vrijheid streven 
Hier zijn te zaam gestroomd, hem zeeg'nend om zijn werk. 

Geen vlucht des Tijds, geen ballingschap vermocht den band 
Te breken, die zijn dapper hart aan Vlaand'ren bond; 
Nog klinkt zijn stem tot ons: de stem van t Dietsch geweten. 

Getrouw tot in den dood bleef hij aan Vlaand'renland. 
Laat ons daarom de plek, waar hij zijn grafsteê vond, 
Tot in den versten tijd de „Vlaamsche Vuursche" heeten! 

SePl- '36- J. F. KUNST. 

DE PLECHTIGHEID TE LAGE VUURSCHE 

De onthulling van het gedenkteeken voor René de 
Clercq 

Op een stralenden zomerdag van het jaar 1932 
hadden wij hem er ter ruste gebracht, op het kerk
hofje van Lage Vuursche, en sindsdien lag hij daar 
naar men zou kunnen meenen, vergeten: geen op
schrift, geen steen wees de plek, waar hij rust. 

Maar de vrienden en bewonderaars van René de 
Clercq hadden hem — hoe zou het ook kunnen! — 
niet vergeten, en, daartoe in staat gesteld door bij
dragen van vele honderden in Noord en Zuid, heb
ben zij er voor gezorgd, dat hem, die 'n Groot-
Nederlandsche bedevaart maakt naar het Utrecht-
sche dorpje, de rustplaats van onzen dichter-strijder 
door een eenvoudig gedenkteeken wordt aangewe
zen: een muurtje om zijn graf en het plekje er naast, 
en daar, in den zuidwestelijken hoek, de steen, 
gebeiteld door den Vlaamschen beeldhouwer Jozef 
Cantré, met aanduiding van des dichters gestalte, 
het hoofd geheven naar het licht. Bloemen op het 
graf en, zooals hij het gewild heeft, geen steen; deze 
terzijde ervan. Aan den rand van het kerkhof, zoo
dat het geheel van den openbaren weg af te zien is. 

Weer was de natuur haar dichter ter wille op 
den 19den September van het jaar 1936, dag waar

op het gedenkteeken werd onthuld. De herstnevelen 
verdwenen aldra en een milde najaarszon bescheen 
de plaats, waar, des namiddags te vier ure, een 
talrijke schare was bijeengekomen, om de plechtige 
onthulling van het gedenkteeken op dezen schoonen 
herfstdag bij te wonen. Men kwam van verre en 
van nabij. Er waren er, die heel van Brugge waren 
komen fietsen, om bij de plechtigheid tegenwoordig 
te zijn; van Noord en Zuid stroomde men er te 
zamen. Wij zagen geen overheidspersonen — iets 
waaraan wij trouwens gewend zijn; wij zagen wei
nig Vlaamsche „leiders"; schaamden zij zich wel
licht, nog vier jaren na zijn dood, voor dezen onver-
zettelijken kamper? 

Maar vele van zijn beste vrienden en medestrij
ders waren aanwezig, op en bij het kerkhof, toen de 
plechtigheid een aanvang nam met het zingen van 
het volkslied der Nederlanden, het Wilhelmus, door 
een mannenkoor uit Utrecht onder leiding van den 
heer C. M. M. Heymans, dat vervolgens René de 
Clercq s „Bede , getoonzet door den aanwezigen 
Jef van Hoof, ten gehoore bracht: 

Neem van mijn hart mijn haat, o God 
En laat mij vroom vergeten 
Wat mij aan leed wordt toegemeten 
A a n  l a s t e r ,  s m a a d  e n  s p o t . . . .  

Hierna herdacht prof. H. Burger, de voorzitter 
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van het Comité voor de oprichting van het gedenk
teeken, den dichter in een treffende rede. 

Toespraak van prof. H. Burger 
Ruim drie jaar geleden heeft de Dietsche Bond 

uit zijn midden een comitee gevormd voor de op
richting van het gedenkteeken, waarvan de onthul
ling ons hier samenbrengt. Als voorzitter van dit 
comitee roep ik het welkom toe aan U allen die, in 
één gevoel van dankbare vereering, hier zijt saam-
gekomen bij het graf van onzen veel beminden 
vriend René de Clercq. Mijn welkom geldt aller
eerst zijn weduwe en kinderen en anderen, die hem 
na hebben gestaan. Het geldt de burgerlijke en 
kerkelijke overheden, wier medewerking wij niet 
konden ontberen. Onze hartelijke dank aan de tal
rijken, die door hun bijdragen, groot of ook heel 
klein, de oprichting van dit gedenkteeken hebben 
mogelijk gemaakt. 

De geschiedenis der letterkunde kent maar zeer 
weinig dichters, die zóó krachtig als De Clercq de 
ziel van hun volk hebben weten te treffen, maar 
weinigen, wier liederen zóó algemeen zijn gekend 
en gezongen als de zijne. De verklaring van deze 
ongemeene populariteit berust op verschillende mo
menten. Allereerst de eenvoud zijner verzen. Het 
volk zelf is het, dat in zijn liederen zingt. Hij was 
geen dichter-letterkundige van achter de schrijf
tafel. Neen, neen, „hij was van den buiten, hij was 
van den boer". Hij was de verpersoonlijking van 
het volksleven. Hij zelf was de landman, de wever, 
de smeder, die hij bezingt; hijzelf was het Vlaam
sche volk. Zóó kenden hem de landlieden in de 
streek van Deerlijk. Zoo kende hem later de arbei
dersbevolking van den Dendermondschen Steen
weg. Zoo kenden hem de Gentsche studenten. 

De tweede oorzaak van de populariteit van De 
Clercq's liederen is hun muzikaliteit. Met hun 
krachtigen polsslag, hun klanknabootsingen, hun 
daveringen, hun kreten, hun refreinen lokken zij 
vanzelf tot zingen uit. Een groot aantal ervan zijn 
getoonzet, vele ook door den dichter zelf. Nog on
langs werd Van Hoof s groote Vlaamsch-nationale 
zangfeest beheerscht door den dichtergeest van De 
Clercq. Zijn verzen zijn vrij van gekunstelde beeld
spraak. Zij zijn geen maakwerk. Er is niet aan ge
polijst of gevijld. Het waren immers vlinders, die 
hij zóó uit de lucht greep. Zijn nachtelijke droom 
was des ochtends een lied, dat hij luide uitzong 
naar de zon, naar den hemel: „Mijn liederen tuim-
len in forsche vaart, de zon in 't gezicht, de hemelen 
open, al over Brabant Vlaanderenwaart, met een 
stroom van leven en hopen." 

Hij was van het echte hout, waaruit kunstenaars 
zijn gesneden. Dezulken dulden in hun kunst geen 
enkelen dwang, maar ook in hun leven geen voor
geschreven dagtaak, geen opgelegde verplichtingen. 
Zij werken, zij luieren, zij vagebondeeren wanneer 

het hun lust. Zij kennen geen zorgen. Zij morren 
niet in de armoe en vieren feest, zoodra er een 
zonnestraaltje schijnt op hun moeilijk pad. Van dit 
aangeboren kunstenaarstype was De Clercq. 

Als nauw volwassen boerenzoon bezingt hij zijn 
naaste omgeving: de bieten, de jonge tarwe, de 
eenden en het witte geitje, de lenteregen en het 
bruine veld; en dan „zijn dorpke en zijn toren en 
vaders zingend wiel". Deze verzen herinneren aan 
Gezelle, den meester, aan wien hij later zijn akade-
misch proefschrift heeft gewijd. Aandoenlijk van 
teederheid zijn zijn gedichtjes uit den huiskring: zijn 
moeder, de „heilige vrouw", wier „zoete gedachte
nis zal beheerschen al wat er goed in zijn leven is" 
en dan het dochterken van den smid, welke voor 
haar den trouwring smeedde, en hun eerste klei
nen: „het venteke, het zatterikske, het zeeveraarke, 
het rood pioeneke, het lief kapoeneke", en weldra 
ook zijn „kleen, kleen dochterke: geen engelke zoo 
wit, geen lammeke zoo zoet; zijn bloed!" 

Meer dan Gezelle wordt De Clercq bewogen 
door den nood van het zwoegende volk. Zijn dicht
kunst krijgt een diepen, maatschappelijken onder
grond. Steeds meer, vooral in zijn Gentschen tijd, 
komt zijn ziel in opstand tegen de wanverhoudingen 
in de maatschappij. In den oorlog groeit deze op
standigheid uit tot een krachtig verzet tegen den 
geestelijken en maatschappelijken achterstand van 
Vlaanderen. Dit groeiend verzet wordt de bezie
ling van zijn laatste dichtertijdperk. Hier is hij het 
grootst, het meest aangrijpend. Meer dan eenig 
vroeger deel van zijn werk is het de Noodhoorn, 
waarvan de dreuning nog weerklinkt in alle Vlaam
sche harten. . 

Reeds vóór den oorlog heeft De Clercq de groot
heid van Vlaanderen bezongen en was hij opgeko
men voor de rechten van zijn in zoo diep verval 
geraakte volk. Maar in de Noodhoorn blaast hij 
storm. Hij is de „sterke zoon' , die opkomt voor zijn 
„kranke moeder". Hij is de Leeuw van Vlaanderen, 
de strijdvaardige ridder van de vernederde Vlaam
sche maagd, die hij ten hoogsten troon zal voeren: 
„Vlaanderen, met hart en hand, Sta ik recht voor 
U, Vecht voor U". Hij is ook de apostel, die zijn 
eigen volk aanspoort, opzweept tot fierheid, tot eer
bied voor zich zelf en voor zijn verleden. Evenals 
Borms, „den vriend van mij, van U, van al , wordt 
hij voor zijn volksgenooten een lichtend voorbeeld, 
de kampioen voor een hoog ideaal. 

En ziehier de derde en voornaamste oorzaak van 
zijn algemeene bemindheid: de gaafheid van zijn 
karakter, zijn onverdachte trouw, de zuiverheid van 
zijn drijfveeren, zijn oneindige liefde. Daar is een 
merkwaardige tegenstelling tusschen de geweldige 
uiterlijke verschijning van dezen baardigen reus en 
zijn teergevoelig, bijna vrouwelijk hart. Men vindt 
dezelfde tegenstelling terug in zijn gedichten. 

Wie persoonlijk met hem in aanraking is geweest, 
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heeft boven alles de herinnering bewaard aan de 
zonnigheid van zijn wezen, aan zijn joligheid, zijn 
aanstekelijke opgewektheid, zijn snaakschen, stu-
dentikozen aard, waardoor hij het middelpunt werd 
van elk gezellig samenzijn. Zijn optimisme was on
verwoestbaar. Het is hem waarachtig niet naar den 
vleesche gegaan, maar in zijn kinderlijk gemoed 
was geen plaats voor kommer en zorg. Althans niet 
van langen duur. Zie in dit „teere liedeken", hoe 
zijn ingeboren blijmoedigheid den weemoed ver
schalkt: ,,Niet altijd kan het hart zijn pijn als wel
lust dragen. Er komen dagen, dat onze liederen 
zuchten zijn. Dan, zoo het regent om ons huis, wij 
zien het stroomen en droevig droomen van bloe
semleed in dropgeruisch. Doch morgen zullen wij 
misschien, juist om het droppen, wat schoone knop
pen gelijk ons hart half open zien". Werd hij door 
de wisseling deS lots in een nieuwe omgeving ge
plaatst, dan had hij telkens in den kortst mogelijken 
tijd een nieuwen kring van vrienden om zich heen, 
die toch van hem niets anders te verwachten had
den dan de bekoring van zijn persoon. 

Stel ik hem naast Guido Gezelle, die grooter 
dichter was dan hij en hooger stond als mensch, 
dan voel ik, dat toch hij, De Clercq, mijn hart en ik 
denk het hart van het Dietsche volk nader staat. 
Gezelle was een heilige; De Clercq een man van 
vleesch en bloed, met opzienbarende fouten en on
verbeterlijke zwakheden; maar juist om zijn tref
fende menschelijkheid zoo beminnelijk, zoo vurig 
bemind. Zie ik, met gesloten oogen, Gezelle, den 
dorpspastoor, wien de vroomheid, de welwillend
heid, maar ook de weemoed op het gelaat zijn ge
groefd en daarnaast De Clercq, van een laten 
vriendenkring over de heide zingend huiswaarts 
stappend, blootshoofds en met wapperenden baard; 
dan is jegens den grooten duider, mijn hart geneigd 
tot eerbied; jegens den vervaarlijken liedjeszanger 
tot liefde. Miskenning, smaad, vernedering zijn hun 
beider deel geweest. Maar hoe verschillend was op 
deze twee de uitwerking van al die onderdrukking: 
bij Gezelle berusting, zonder wrok; bij De Clercq 
oplaaiende strijdlust. Want die onderdrukking trof 
wel zijn persoon, maar zij gold zijn zaak, zijn volk. 
Zij deed hem naar den Noodhoorn grijpen en alarm 
blazen, alom over het Dietsche land. 

Ja, over heel Dietschland. Want zijn familiezin, 
zijn landmansliefde, die aanvankelijk niet verder 
reikte dan de Westvlaamsche kim, zij zijn door in-
nerlijken ontwikkelingsdrang, maar sterk beïnvloed 
door het wereldgebeuren, uitgegroeid tot een eere-
dienst van het Groote Dietsche vaderland. Hemzelf 
is dit recht duidelijk geworden, toen hij, na den 
oorlog naar het noorden uitgeweken, dadelijk heeft 
gevoeld, dat hij geen banneling zou wezen, dat hij, 
zijn Vlaamsche land missende, toch in zijn volk 
was gebleven: „Thans is mijn geest gerijpt, mijn 
liefde gansch; Mijn lied en leven luidt: Groot Ne-

derlandsch". 
Het Dietsche rijk, „de schoonste zijner droomen", 

werd voor hem een nabije werkelijkheid, die hij vast 
overtuigd was zelf te zullen beleven: „In Uw eigen 
huis zijt ge minder dan iets; maar morgen zijt ge 
alles, o moeder Dietsch". — „Een grooter Neer
land is nabij. Wij zijn 't de wereld schuldig". — 
„Er ligt een staat te sterven, heel zachtjes zonder 
pijn. Twee volkeren zullen erven; Ik zal op de uit
vaart zijn . Het is merkwaardig hoe in dezen opti-
mistischen dichtergeest nauwlijks plaats was voor 
de gedachte aan eigen sterfelijkheid. In een vlij
mend hekeldicht op een Vlaamschen volksverrader 
wijst hij dezen spottend op het houten kistje, waar
in, met diens stoffelijk overschot ook diens aardsche 
roem zal verdwijnen. Helaas, hij zelf zou eerder 
worden weggeroepen. 

Wij, die op dit kerkhofje vier jaar geleden, ver
vuld van rouw, om zijn baar stonden geschaard, 
hebben allen gevoeld, dat niet wij aldus „de laatste 
eer bewezen, aan dezen doode verschuldigd. Im
mers buiten ons, die aanwezig konden zijn, waren 
er, hier en vooral in Vlaanderen, duizenden, die 
een aandeel zouden opeischen aan een gedenktee
ken bij zijn graf. Een gedenkteeken, dat blijvend 
zou getuigen van hun vereering voor een van de 
grootste zonen van hun volk. Voor de vervaardi
ging van dit gedenkteeken was als met den vinger 
aangewezen zijn medebanneling, zijn vriend in de 
eerste na-oorlogsche jaren, de gevoelige kunste
naar Jozef Cantré. Het denkbeeld van het gedenk
teeken, in de uitvoering waarvan ons comité den 
kunstenaar de vrije hand heeft gelaten, stelt voor 
De Clercq oprijzend in den tuin van Dietschland. 
Met het aangezicht naar de zon gekeerd drukt hij 
de Noodhoorn tegen zijn hart, terwijl de linker hand 
het verband vasthoudt met de moederaarde Dietsch
land. 

Mag ik thans Elza De Clercq, weleer het „kleen 
kleen dochterke", verzoeken den sluier van het 
gedenkteeken weg te nemen. 

Het „kleen kleen dochterke" van weleer onthul
de vervolgens den steen, die tot dusverre door een 
Vlaamsche leeuwenvlag aan het oog was onttrok
ken, aanvaardde namens de familie het gedenk
teeken en zegde allen dank, die aan de totstand
koming hadden medegewerkt. 

Thans werden vele bloemen en kransen aange
dragen en op en om het graf gelegd: van den Diet-
schen Bond, de Vlaamsch-Hollandsche Vereeni-
ging „Guido Gezelle", de Nederlandsche Unie, den 
Raad van Vlaanderen, het Algemeen Nederlandsch 
Verbond, de Nationaal-Socialistische beweging, 
den Nationalen Jeugdstorm, de Antwerpsche Grijze 
Brigade van het Vlaamsch-Nationaal Verbond, het 
Hoofdbestuur van de Nederlandsch Zuid-Afri-
kaansche Vereeniging en het Bestuur der afdee-
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ling Utrecht van deze Vereeniging, van Zwart 
Front, benevens kleinere bloemstukken en tuilen 
van vrienden en bewonderaars. 

Vervolgens sprak dr. Aug. Borms. 

Toespraak van Dr. A. Borms 

Mijn dierbare Broeder, 

Vier jaar en drie maanden is het geleden dat 
we op een zonnigen Juni-dag uw stoffelijk over
schot naar dit mooiste kerkhofje overbrachten, dat 
ik ken, en aan uwe opene groeve onze smart uit
snikten om uw zoo vroegtijdigen en plotselingen 
dood. 

Nu staan we hier weer bij uw groene graf, dier
bare Broeder, om het gedenkteeken te onthullen 
dat uw vriend Jef Cantré, U, den dichter en den 
kamper voor ons volk, heeft gewijd. 

Gij leeft steeds meer en meer in den mond en 
in de ziel van alle Dietschers; 't laatste Vlaamsch-
Nationaal Zangfeest was nog een grootsche hulde 
aan uw nagedachtenis. Geen nood dus datDietsch-
land den naam van zijn zonnigen zanger en harts
tochtelijken strijder ooit zou vergeten. 

Zoo uw vrienden en vereerders dan toch gewild 
hebben dat dit gedenkteeken hier verrijst, is het 
om zoo uw volksgenooten de gelegenheid te geven 
hun dankbaarheid en bewondering uit te drukken 
voor de opofferende liefde waarmee gij ons Ideaal 
hebt gediend. Gij hebt immers van uw prilste jeugd 
voor uw volk gestreden; gij zijt hier een vroegen 
dood komen sterven opdat Vlaanderen zou leven; 
uw warm hart, dat thans één is geworden met de 
aangebeden Moeder aarde, heeft tot het einde toe 
voor Dietschland geslagen. 

Wij weten het evenwel, dierbare Broeder, gij 
vraagt geen hulde. Wat gij van ons vergt, het is 
de daad. Welnu, wij beloven u hier nogmaals 
plechtig dat wij in uwen Dietschen geest zullen 
blijven leven, uw lichtend voorbeeld als kamper 
voor de volkszaak steeds zullen volgen. Wij zullen 
jong en oud in Vlaanderen en in Nederland naar 
dit plekje wijzen, waar een der trouwste dichters 
van onzen stam op de eeuwige opstanding wacht, 
een Dichter die had kunnen pronken en pralen met 
zijn rijke gaven, maar die verkozen heeft armoe 
te lijden, den weg der ballingschap op te gaan, 
jong te sterven om zijn nageslacht een vrij vader
land te bereiden. 

Dierbare Broeder, uit liefde hebt gij dat alles 
gedaan en na uw dood is uw liefde aan 't over
winnen. 

Gij rijst uit het graf en het leven dat gij uw volk 
weergeeft zullen booze machten misschien wel nog 
kunnen belemmeren, maar nimmer vernietigen. 

Dietschland wordt vrij! Dierbare Broeder, dat 
is uw loon. — 

Voor ons kwam toen het hoogtepunt van de 
plechtigheid: sober, het strakke gelaat als in extaze, 
droeg mej. Magda de Groodt, te Amsterdam wo
nende Vlaamsche, het schoone en eiken Groot-
Nederlander in het hart grijpende gedicht voor: 

Nederland, mijn land geworden, 
Nauw had ik een terd getorden 
Op uw bodem of ik wist: 
Niet verbannen zult gij leven; 
In uw volk zijt gij gebleven, 
Schoon gij 't land van Vlaandren mist. 

Even later de Groot-Nederlandsche belijdenis: 
Van den schoonsten mijner droomen 
Van het Rijk, dat haast zal komen, 
Vlaanderen, zijt gij maar één deel. 
Noord en Zuid, wat kan u scheiden? 
In mijn hart omsluit ik beiden, 
En mijn liefde wordt geheel. 

En de slotregels: 
Nederland, mijn land geworden, 
Zorg dat Vlaandren niet vergaat. 

Zang van het koor volgde — ditmaal bracht het 
„Belijdenis" ten gehoore, een gedicht van René de 
Clercq, dat eveneens door Jef van Hoof is getoon
zet — en met een door alle aanwezigen gezongen 
Vlaamsche Leeuw en nadat de velen, die niet op 
het kleine kerkhof een plaats hadden kunnen krij
gen, langs het graf hadden gedefileerd, was de 
plechtigheid ten einde, een ontroerende plechtig
heid inderdaad, en den onvergetelijken strijder voor 
Vlaanderen en Groot-Nederland waardig, Geen 
wanklank, geen applaus, stilte alom, slechts één 
kort oogenblik gestoord door rumoer van een mo
torfiets. Jammer, dat de armheffingen door een ge
deelte der aanwezigen tijdens het zingen der volks
liederen, een ongewenschte manifestatie van ont
brekende eensgezindheid, alsmede het marcheeren 
van geüniformeerde jongetjes, die geacht worden 
te behooren tot de jeugdafdeeling van een politieke 
partij, de stemming van sommigen verstoord blijken 
te hebben. 

• • 
* 

Na afloop der plechtigheid waren vele deelne
mers de gast van ,,de Nederlandsche Unie" in het 
koffiehuis „Noord-Brabant" te Utrecht. Velen, 
meer dan het aantal waarop klaarblijkelijk gere
kend was, zetten zich daar in een overvolle zaal aan 
een Dietschen maaltijd, welke gevolgd werd door 
een bijeenkomst, waarop de aanwezigen op zang 
van mej. Lieve Heynderickx en voordrachten van 
Mej. Magda de Groodt en den heer Grondsma 
werden vergast. 

* * * 

De 19de September is een schoone Dietsche dag 
geweest, die ons het beeld van onzen René de 
Clercq weer scherper voor oogen heeft gebracht, 
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en die ons gesterkt heeft in den strijd voor zijn en 
ons Ideaal. 

„De nagedachtenis van De Clercq vraagt geen 
hulde, maar eischt de Daad," schreef reeds Dr. 
P. H. Ritter Jr. ruim vier jaar geleden in ons blad. 
Iets dergelijks zeide thans dr. Borms en het is waar: 
zonder de Daad is de hem gebrachte hulde onvol
ledig. 

Laat ons dit geen oogenblik vergeten! 

Naschrift. In „Zwart Front" van 26 September 
wordt beweerd, dat de regeering aanvankelijk ver
boden heeft, bij het graf te spreken. Dit is ten 
eenenmale onjuist: het Comité had besloten, dat 
slechts zijn Voorzitter en Dr. Aug. Borms, Vlaan-
deren's martelaar, bij de plechtigheid het woord 
zouden voeren. Waar is, dat beider redevoeringen 
bij den Burgemeester moesten worden ingezonden, 
en waarschijnlijk zijn zij inderdaad door „de mach
ten in Den Haag gecontroleerd, die intusschen 
geen aanmerkingen hebben gemaakt. 

DE FASCISTENGROET OP DIETSCHE 
BIJEENKOMSTEN 

Twee feiten van den herdenkingsdag van René 
de Clercq dwingen ons het vraagstuk van den 
fascistengroet (ook N.S.B.- en in Vlaanderen 
V.N.V.-groet, door dezen thans geheel ten on
rechte Dietschen groet genoemd) onder oogen te 
zien. 

Op het kerkhof te Lage Vuursche waren er 
onder de overgroote menschenmassa een aantal, 
die gedurende het Wilhelmus de rechterhand om-
hooggestrekt hielden. Ik heb bij den aanvang der 
plechtigheid uitdrukkelijk verzocht alles achter
wege te laten, wat op een politieke betooging ook 
maar zou kunnen lijken. De aanwezige N.S.B.-ers 
hebben zich hieraan stipt gehouden, afgezien van 
het armgebaar, dat hun wijze van eerbetuiging is. 
Een groep Nationale Jeugdstorm in uniform heeft 
na afloop der plechtigheid en na het vertrek van 
het publiek een ommegang op het kerkhof gemaakt. 
Dat hierdoor, zooals „Het Volk" schrijft*), het 
graf van De Clercq zou zijn „ontwijd", is een on
zinnige bewering. De onthulling is, door den eer
biedigen ernst eener overgroote schaar van belang
stellenden, een waardige en roerende plechtigheid 
geweest. 

Toch acht ook ik het betreurenswaard, dat een 
bepaalde groep onzer volksgenooten zichzelf de 
verplichting heeft opgelegd bij elk plechtig gebeu
ren voor hun staatkundige gezindheid te betoogen. 
Van ouds wordt in ons vaderland en elders eerbied 
betoond door opstaan en ontblooten van het hoofd. 
Wie bovendien ostentatief de hand omhoog steekt, 
verzwakt daarmee zijn eerbiedsbetooning. Een 
ieder voelt, dat de opgestoken hand niet bedoelt 

hulde te brengen aan Oranje of aan het vaderland, 
maar aan den N.S.B. De opgestoken handen wer
ken aldus storend; zij leiden de aandacht der om
standers af, nog afgezien van de ergernis die zij bij 
politieke tegenstanders opwekken. 

Het tweede feit deed zich voor bij den maaltijd, 
waar ik, nadat ter eere van prinses Juliana het 
Wilhelmus was gezongen, een protest-briefje ont
ving van het andere eind der tafel. Ik vond hier 
eenige tafelgenooten hoogelijk verontwaardigd, 
omdat gedurende het zingen een communist de 
gebalde vuist in de lucht had gehouden. Iemand, 
die bij het Wilhelmus het communistisch gebaar 
maakt, kon geen Dietscher zijn. Toch viel aan de 
oprechte Dietschgezindheid van dezen schuldige 
niet te twijfelen. Het was iemand, die zich sinds 
vele jaren, en ook nu weer voor deze plechtigheid 
en dezen maaltijd, zeer verdienstelijk heeft gemaakt 
en op wiens hulp voor een Dietsch belang nooit 
tevergeefs een beroep wordt gedaan. Deze man 
was bij het volkslied niet op zijn stoel blijven zit
ten; hij had het staande meegezongen. Zijn gebalde: 
vuist was dus zeker niet gericht geweest tegen de 
prinses of tegen het Wilhelmus, maar wel tegen 
den fascistengroet zijner buren. Het zij gezegd, dat 
deze man geen communist is, maar wel een onver
dacht idealist, met een hartgrondigen haat tegen het 
fascisme. Het is mij en anderen niet gelukt partijen 
te brengen tot wederzijds begrijpen. Hoe wonder
lijk en weinig navolgenswaard de gebalde vuist ook 
is aan den arm van een Wilhelmus-zingenden 
Dietscher, toch had deze in dit conflict naar mijn 
gevoel het recht aan zijn zijde. Betoogingen voor 
fascisme, voor communisme nóch voor welk isme 
ook waren van pas aan dezen disch. Kunnen wij 
echter op grond van ons staatkundig geloof, zulk 
een betooging niet achterwege laten, dan gebiedt 
de rechtvaardigheid en de verdraagzaamheid, dat 
wij ook anderen toestaan op even stilzwijgende 
wijze van hun opvatting te doen blijken. 

H. BURGER.. 
Amsterdam, 23 Sept. 1936. 

) ,,Het Volk maakt er het Comitee een ,,ernstig verwijt 
van, dat het deze „schending van De Clercq's graf" niet heeft 
weten te voorkomen", maar verzuimt aan te geven, hoe het 
dit zou hebben kunnen doen. ..Volk en Vaderland" zal onge
twijfeld op het „Volk -artikel in denzelfden beminnelijken 
stijl antwoorden. 

„GROOT-NEDERLAND, ALTIJD!" 
In ons September-nummer maakten wij met en

kele woorden gewag van een artikel onder het op
schrift „Groot-Nederland, altijd!" in „Zwart front" 
van 15 Augustus. In het artikel, dat van de hand 
van Van Wessem is (zetter, vervang de W niet 
door een V!) wordt ingegaan op onze opmerking,. 
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dat ook in een autoritaire beweging wel eens 
iemand (Mr. Van Vessem) uit den band kan sprin
gen, en dat deze mogelijkheid niet buiten beschou
wing moet worden gelaten. Wij lezen in bedoeld 
artikel: 

,,De uitlating van Van Vessem dateert van 
19 Februari 1936. Wij aanvaarden de door ,,De 
Dietsche Gedachte" geopperde mogelijkheid, dat 
een lid van een autoritaire beweging uit den band 
springt. Wij achten die mogelijkheid klein, wan
neer het een der vooraanstaande persoonlijkheden 
betreft. Nog kleiner wordt die mogelijkheid, wan
neer zoo'n lid in een vergadering, als die van de 
Eerste Kamer spreekt. — Maar aangenomen, dat 
Mr. Van Vessem zich verpraat heeft en voor zich 
zelf zou hebben gesproken, in flagrante tegenspraak 
met de meening van de Leiding der N.S.B., zou 
deze Leiding zich dan niet gehaast hebben, de 
uiting van Mr. Van Vessem te rectificeeren? En 
indien er na een half jaar nog geen rectificatie 
komt, is het dan te stout te veronderstellen, dat 
Mr. Van Vessem, vriend en advocaat van Ir. A. A. 
Mussert, Lid der Eerste Kamer, de meening van 
de N.S.B. juist vertolkt heeft? Deze gevolgtrek
king dringt zich van zelf op, tenzij ,,De Dietsche 
Gedachte" wil aannemen, dat het den N.S.B. wel
gevallig is, om tactische redenen bijvoorbeeld, uit
latingen toe te laten, die strijdig zijn met haar 
werkelijke meening. — Alleen in dat geval kan men 
nooit weten, wat werkelijk en niet werkelijk ge
meend wordt en is iedere uitlating, om haar moge
lijke onoprechtheid, waardeloos. — Erger nog, zulk 
een tactiek is belemmerend voor het bereiken van 
het groote doel. „De Dietsche Gedachte" wil ons 
toch wel op ons woord gelooven, dat wij — bij 
alles wat ons van de N.S.B. scheidt — liever za
gen, dat de N.S.B. ten aanzien van ons volk, de
zelfde doelstelling huldigde, die ,,De Dietsche Ge
dachte" en „Zwart Front" aanhangen? Zooals de 
N.S.B. zich nu uit en gedraagt, is haar werkwijze 
eerder een belemmering, dan een bevordering van 
het Groot-Nederlandsch bewustzijn. Het lijkt zoo n 
beetje op Groot-Nederland in mijn vrijen tijd! 
Het lijkt in 't geheel niet op de offervaardigheid en 
strijdvaardigheid, die gewekt moet worden, om de 
toekomst van het geheele Nederlandsche volk zeker 
te kunnen stellen . . . Offers en strijd hebben de 
Tsjechen, de Ieren, de Polen uit hun onderdruk
king verlost, niet sympathie en een slaafsche legali
teitszin." 

Gaarne geven wij den schrijver toe, dat men vaak 
bij de N.S.B. te vergeefs zoekt naar een doelbe
wuste Groot-Nederlandsche lijn. De uitlatingen van 
den heer Mussert, gepubliceerd in de „Völkischer 
Beobachter", kloppen, wat er cok op aan te merken 
moge zijn, niet met die van Mr. Van Vessem in de 
Eerste Kamer, en nog veel minder doen dat die van 
den heer Van Geelkerken, die — althans volgens 

Mr. Boon in de Groene Amsterdammer — aan een 
Duitschen schrijver zou hebben gezegd, dat de 
N.S.B. beoogt: „De oprichting van een groot 
Dietsch rijk waartoe ook de Vlamingen in België 
en Noord-Frankrijk behooren." 

Onze indruk is, dat de heer Mussert zijn volgelin
gen een zeer groote, o.i. tè groote vrijheid laat op 
Dietsch gebied, wetend hoe vreemd nog de massa, 
die hij voor de N.S.B. wil winnen, tegenover onze 
gedachte staat. Intusschen, het gaat met ons eenigs-
zins als met „de Schelde": wij zijn zoo weinig ge
wend, dat wij reeds dankbaar zijn, dat in de 
N.S.B, slechts bij uitzondering een stem tegen ons 
wordt gehoord, en herhaaldelijk stemmen klinken, 
die van een goede Groot-Nederlandsche gezindheid 
getuigen. Dat juist Mr. Van Vessem de uitzonde
ring vormde, was en blijft ons onbegrijpelijk. Min
der onbegrijpelijk vinden wij het, dat de Leider een 
medestrijder, die toch ontegenzeggelijk een figuur 
van beteekenis is, niet publiekelijk heeft verloo
chend. 

L. 

BRIEFWISSELING 

Naar aanleiding van eenige kritiek op de rede, 
die Mr. J. Brans (Antwerpen) in de laatste alge-
meene vergadering van den Dietschen Bond heeft 
gehouden, — kritiek die ter vergadering zelf tot 
uiting kwam, alsook in het kort verslag voor de 
leden van den Dietschen Bond bestemd, ontvingen 
wij den onderstaanden brief van den geachten 
spreker: 

Hooggeachte Redactie, 
„Quantum mutatus ab illo! hebben ongetwijfeld 

de lezers der Dietsche Gedachte1) uitgeroepen, 
toen zij, in het bijblad bij het laatste nummer, kennis 
kregen van het verslag over mijne lezing op de 
laatste jaarvergadering van den Dietschen Bond, 
te Utrecht. 

Ik zelf heb te vergeefs in dit verslag naar den 
juisten inhoud mijner opvattingen gezocht en heb 
eens te meer ervaren, dat de taak van een verslag
gever soms zeer moeilijk is. 

Ik wist vooraf, en begrijp zeer goed, dat de 
inhoud mijner lezing een ongewonen indruk zou 
nalaten bij sommige aanwezigen, die niet volledig 
ingelicht waren over wat er, op dit oogenblik, in 
Vlaanderen beweegt en groeit rond de concentra
tie der Vlaamschgezinde elementen, op basis van 
een christelijk, nationaal-sociaal programma. 

De niet ingelichte toehoorder werd verrast door 
een nieuw en onverwacht geluid. Werd hij in zijn 
Dietsche overtuiging teleurgesteld? De interpreta-

*) De schrijver bedoelt: de leden van den Dietschen Bond. 
(Opstelraad D.G.) 
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tie mijner lezing en der daarop volgende bespre
king doet het mij vermoeden. De beloften van den 
Waalschen minister van Zeeland zouden mij, vol
gens het verslag, verheugd hebben en het was 
alsof ik daarvoor zeer dankbaar was! 

Ik heb op die beloften slechts terloops gewezen, 
tijdens de bespreking, nadat een der aanwezigen 
de opmerking had gemaakt, dat de h. Van Zee
land in het geheel niet over het Vlaamsche vraag
stuk had gesproken, hetgeen onjuist is. Daarbij 
heb ik gezegd, dat, al zijn die beloften niet belang
rijk, het toch diende aangestipt, dat de Waalsche 
minister-president haar aflegde in het Neder-
landsch en als een aanvulling zijner regeerings-
verklaring. 

Wat betreft mijne verklaring over eene verster
king van het VI.-nat. Blok en eene samenwerking 
met alle vooruitstrevende vlaamschgezinden, heb
ben de gebeurtenissen mijne opvattingen reeds 
achterhaald en zijn haar zelfs reeds voorbijgesto
ken door het Congres der Vlaamsche concentratie 
te Leuven, waar, naast belgicisten, ook het VI.-
nat. Blok en zelfs het Verdinaso vertegenwoor
digd waren. Het belang dezer concentratie is aan 
de Belgische pers en evenmin aan de buitenland-
sche ontsnapt, — een bewijs te meer dat mijne 
lezing een weerklank was van wat er in construc
tieve richting in Vlaanderen gebeurt. 

De Vlaamsche beweging wordt eindelijk bevrijd 
uit de partijkaders, nu dat het voor eenieder dui
delijk wordt, dat zij de draagster is van geheel het 
cultureel patrimonium van ons volk. Wie de ge
varen voelt, welke dat patrimonium steeds sterker 
bedreigen, kan zich slechts verheugen over deze 
bevrijding, welke m.i. een der merkwaardigste ge
beurtenissen is uit de na-oorlogsche Vlaamsche 
beweging. 

Zeker, ik sta optimistisch tegenover deze ge
beurtenis en met mij staan alle actieve strijders 
der Vlaamsche beweging. Werden de besluiten 
van het concentratie-congres te Leuven niet door 
alle aanwezigen aldaar goedgekeurd, met groote 
geestdrift? Een buitengewoon schouwspel in het 
twistende Vlaanderen. 

Ik zie niet in op welke wijze daardoor, ook maar 
in de minste mate, afbreuk wordt gedaan aan de 
Dietsche overtuiging. In mijne lezing te Utrecht, 
heb ik aangehaald de verklaring van mr. Borginon 
in het Parlement: „Iedereen van ons voelt het 
heimwee naar den grooten Nederlandschen haard, 
waarbij wij allen thuis hooren", en ik heb er zelf 
bijgevoegd: „Het heimwee naar het groote vader
land leeft in ons allen en is door de evolutie der 
twee laatste jaren nog sterker geworden in alle 
kringen, welke aansluiten bij de Vlaamsche bewe
ging. Dit verschijnsel zal door niemand in Vlaan
deren ontkend worden. Meer en meer dringt over
al het bewustzijn door, dat Dietschland het ware 

einddoel is onzer beweging, al bestaan er steeds 
nog ernstige meeningsverschillen over strijdmetho-
de- en middelen. 

Wie aandachting luisteren wil, hoort in Vlaan
deren dat nieuwe geluid waarover ik In Utrecht 
gesproken heb: een geluid vol bezinning en aan
sporend tot een meer beredeneerden, eendrachti-
gen strijd. 

Het is geen vreemd geluid; het komt uit onze 
rangen, uit een collectief streven naar vooruit
gang. Weldra zullen wij ervaren, of die vooruit
gang voordeelig of gevaarlijk is, doch laten wij 
intusschen zorgvuldig vermijden alles wat misver
stand en wantrouwen verwekken kan tusschen 
strijdgenooten, die, al verschilt hun meening wel 
eens over werkmiddelen, allen streven naar het
zelfde einddoel. 

JAN BRANS. 

Bovenstaande brief van mr. Brans geeft juist die 
gedachten weer, welke tot kritiek noopten. Wij 
zagen in de rede van mr. Brans en zien nu in zijn 
schrijven een duidelijke neiging om met anderen 
dan Vlaamsche Nationalisten en Groot-Nederlan
ders tot een gemeenschappelijke actie te komen ter 
verovering van zetels in het Belgische parlement. 
Deze Belgische politiek is steeds de vloek geweest 
der Vlaamsche beweging. De beste Vlamingen 
zijn erdoor bedorven. Van Belgisch Kamerlid wil 
men dan, zoo mogelijk, Belgisch minister worden; 
men komt aldus van het eene vergelijk tot het an
dere, totdat van de Vlaamsch-Nationale en Groot-
Nederlandsche grondbeginselen vrijwel niets meer 
overblijft dan een paskwil, een platonische ver
klaring ten gunste van de Nederlandsche cultuur. 
De vorming van het „Vlaamsche Blok" vóór de 
jongste Belgische verkiezingen was reeds een 
groot gevaar voor de Groot-Nederlandsche ge
dachte. De pogingen tot een zgn. „Vlaamsche 
concentratie" na de Belgische verkiezingen ver-
toonen dezelfde gevaarlijke zijde. In den strijd 
voor de verwezenlijking van den Groot-Neder-
landschen Staat is geen plaats voor samenwerking 
met diegenen, welke juist op het gebied van het 
Groot-Nederlandsche grondbeginsel — de hoofd
zaak — niet het geringste vertrouwen verdienen. 
Wij hopen dan ook, dat de taktiek van de blok
en concentratie-mannen, waartoe ook mr. Brans 
blijkt te behooren, tot een volledige mislukking 
moge leiden, ter vrijwaring van de integrale Diet
sche gedachte. Mr. Brans geeft zelf in zijn brief 
toe, dat die „concentratie' -pogingen gevaarlijk 
kunnen zijn. Waarom dan die pogingen onderno
men? Enkele zetels meer in het Belgische parle
ment zijn heusch niet waard, dat men daarvoor de 
grondbeginselen zelf van onzen strijd in gevaar 
brengt. 

OPSTELRAAD D. G. 
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DIETSCHE KRONIEK 

De verloving van Prinses Juliana 
Er is gejubeld in de Nederlanden! 
Begonnen wij ons reeds stilaan, met moeite, te 

gewennen aan het denkbeeld, dat „Oranje binnen 
afzienbaren tijd tot de geschiedenis zou gaan be-
hooren, plotseling zijn die sombere gedachten 
verdreven, toen op dien gedenkwaardigen 8sten 
September een eenvoudige jonge man in zijn sport-
wagentje zijn verloofde, onze Juliana, naar de 
Residentie — neen, laat ons liever zeggen, naar het 
huis van zijn aanstaande schoonmoeder — bracht. 

Moge de verloving van de eenige dochter van 
koningin Wilhelmina op zich zelf reeds reden tot 
vreugde zijn, te meer verheugt zij ons, omdat alles er 
op wijst, dat de twee door liefde tot elkaar geko
men zijn. Als „gewone menschen" hebben zij el
kaar gevonden en zijn zij het ééns, „zeer ééns 
geworden, zooals de Prinses ons allen, op zulk een 
onopgesmukte wijze, heeft gezegd. 

„Onze Juliana," schreven wij hierboven. Want 
zij is van ons allen, als een dierbaar familielid, 
wier geluk ons zéér ter harte gaat. En ziedaar! alles 
wijst er op, dat zij het geluk gevonden heeft en 
dat ook en bovenal stemt ons blijde. 

Den Prins, Bernhard von Lippe-Biesterfeld, hee-
ten wij van harte welkom in den Nederlandschen 
kring. Wij hebben hem reeds leeren kennen als 
innemend zoon van het Duitsche volk. Reeds thans 
spreekt hij op alleszins lofwaardige wijze onze taal, 
en wij hebben goede hoop, dat hij zich hier niet 
lang als vreemdeling zal gevoelen. 

Straks, als echtgenoot van de troonopvolgster, 
van haar die eens Koningin zal zijn, kan hij be
langrijken invloed uitoefenen op de gedachten van 
zijn vrouw. Mocht zij in klein-Hollandsche opvat
tingen zijn opgegroeid — wij weten dit niet met 
zekerheid — dan moge hij in haar de gedachte kun
nen doen leven, dat Nederland grooter is dan het 
Rijk, waarover haar moeder thans regeert, en dat 
in Europa ten zuiden van dit Rijk een deel van het 
Nederlandsche volk door vreemdelingen wordt 
overheerscht. 

Wij hopen, dat het hem gegeven moge zijn het 
te beleven, dat zijn Koningin eens zal regeeren over 
het rijk van alle Dietsche Nederlanden, en de ver
wezenlijking van dit ideaal haar en hem tot een 
even groote vreugde zal zijn als eiken Nederlan
der, die goed- en dus groot-Nederlander is. 

De Ijzer-Bedevaart 
Men heeft ons gezegd, dat wij ons ten onrechte 

zoo koel en kort over de laatstgehouden bedevaart 
hebben uitgelaten. Niet alleen was het aantal bede
vaartgangers grooter dan ooit te voren, maar bo
vendien heerschte onder hen, sterker dan te voren, 

een bewust-Vlaamsche, anti-Belgische stemming. 
Wij spreken het niet tegen. In t bijzonder hebben 
wij ons verheugd over de woorden van Joris de 
Keyser, algemeen ondervoorzitter van V.O.S., toen 
hij opwekte tot den strijd voor de volledige ont
voogding van het Vlaamsche volk, en de één-
making der Dietsche familie. Wij schreven echter 
onder den indruk van de woorden van Prof. Daels: 
„Vlaanderen gaat naar zijn daad", terwijl van een 
daad nog zoo weinig te bespeuren is en men zich 
nog steeds laat koeionneeren door een bewind van 
vreemdelingen en afvalligen. En — waarom trad 
geen Noord-Nederlandsch spreker op? 

Verhelderd inzicht 

Uit een artikel „Zwerftochten door Vlaande
ren" door L. Spruit in het weekblad „Buiten" 
(nummer van 5 September): 

Belgen" bestaan er niet, wél Vlamingen en 
Walen. „Belgisch" is de schijncultuur, de Parijze-
righeid van het officieele Brussel, ontstaan onder 
pressie van een Fransch-georiënteerde minderheid 
— een gedoe dat zoowel de Fransche als de Neder
landsche cultuur onwaardig is. En het is, helaas, 
juist dat deel van het land dat de Hollandsche 
doorsneetourist leert kennen: het niemandsland 
van franskiljonschen schijn, het negeeren van de 
taalwetten, het Fransch-achtige vernis dat de men
schen tot karikaturen van Parijzenaars maakt, om
dat al wat Fransch is, vreemd is aan hun wezen. 
Vlamingen leven er bezuiden Roosendaal èn Wa
len, en als we deze „grundverschiedene" bevol
kingsgroepen willen leeren kennen en waardeeren, 
moeten we ze afzonderlijk zien. Want op „de 
Belgen" kijkt de Hollander neer, maar het mooie 
en interessante Walenland zal hij leeren liefheb
ben ... en wat Vlaanderen aangaat, welke Noord-
Nederlander kan zonder belangstelling blijven voor 
het land, dat vanouds zoo nauw in cultuur en ge
schiedenis met het zijne is verbonden? ...Want 
méér dan een verbondenheid van kunstenaars is de 
Nederlandsche eenheid; ook de gewone mensch 
van hier en ginds is in den grond dezelfde. En dat 
— Vlaanderen beseft het veel beter dan wij, al 
trekken wij dan ook in drommen zijn grenzen bin
nen >— dat is het, wat we zooeven noemden de 
aantrekkingskracht van Zuid-Nederland op den 
Hollander. — 

In dezen geest gaat de schrijver door. Wij ken
nen hem niet als gepatenteerd „Groot-Nederlan
der" en het blad waarin hij schrijft, is zeker geen 
Groot-Nederlandsch propagandablad. Welk een 
gelukkige vooruitgang: als wij, enkele jaren geleden 
nog maar, in denzelfden geest schreven, keek men 
o n s  n i e t - b e g r i j p e n d  a a n  . . .  

Intusschen klept de „groote pers nog steeds 
over „België" en „Belgisch volk". 
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„Symptoom" 
Onder het opschrift „Symptöme . . schrijft La 

Wallonië Nouvelle: — Zondag 23 Augustus, te 
Dinant. De plechtige onthulling van het gedenk-
teeken voor de burgers-martelaren is geëindigd. 
Men speelt de Brabangonne. Daarna roept een 
stem: ,,Vive le Roi!" De kreet sterft weg in een 
indrukwekkende stilte. Geen enkel gejuich, geen 
enkel applaus. Het orkest zet onmiddellijk de Mar-
seillaise in. Dan klinkt een andere stem: „Vive la 
France!" De menigte antwoordt geestdriftig: „Vive 
la France! En een klaterend applaus volgt. . . De 
dagbladen hebben het incident doodgezwegen. — 

Denzelfden dag herdacht Vlaanderen bij Diks-
muide zijn dooden. De Braban^onne werd er niet 
gespeeld en „Leve de Koning" heeft zelfs geen 
enkele stem geroepen . . . 

Vlamingen en Walen 
Te Mechelen is onlangs een bijeenkomst gehou

den, waarin Waalsche nationalisten, die openlijk 
strijden voor den terugkeer van Wallonië naar 
Frankrijk — onder hen de felle abbé Mahieu — 
hun standpunt hebben uiteengezet voor Vlaamsch-
nationale propagandisten. „Abbé Mahieu is een van 
deze Walen — schrijft Ward Hermans in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant — „die het levens
recht van ons volk ten volle onderschrijven en die 
in Wallonië de verouderde denkbeelden, die aldaar 
nog heerschen tegenover de Vlamingen, bevechten 
met overtuiging en eere . . . Men mag er van verze
kerd zijn — en de toekomst zal het uitwijzen — 
deze „dag van Mechelen" zal nog tellen in de poli
tieke ontwikkeling van dit land, voor de toekomst. 
Want dit moet een ieder toch duidelijk zijn, den dag 
dat Walen en Vlamingen hun werkelijken vijand 
zullen herkend hebben, zijn de dagen geteld van 
een regiem, dat meende, dat Beulemans ... de wet
telijke erfgenaam zijn zou van Cesar's Galliërs." 

De schuldige schoolmeesters en advocaten 
Uit een artikel van Mr. Edg. Boonen „Over het 

nieuwe recht in Duitschland in Dietbrand van 
Juli 1936: 

„Evenwel, thans is de Dietsche kamp in Vlaan
deren in een stadium getreden, dat wij niet bepaald 
Dietsch, wijl Dietsch in België steeds opstandig, 
revolutionnair beteekenen moet, kunnen noemen. 
Dit ligt aan de z.g. leiders. Deze leiders nu zijn 
hoofdzakelijk ofwel schoolmeesters ofwel juristen. 
Zonder overdrijving mogen wij dus zeggen, dat, 
naast de schoolmeesters, de „wettelijk voorzichtige" 
advokaten er schuldig aan zijn, dat de kamp van het 
Nederlandsche volksdeel in België tegen zijn na
tionale vijanden niet het revolutionnair aksent be
zit, hetwelk elke nationale strijd, wil hij gewonnen 
worden, noodig heeft." 

De richting der militaire politiek van België 
De Vlaamsche katholieken Marck (onder-voorzit
ter van de Belgische kamer) en Van Hoeck hebben 
ontslag genomen als lid van de legercommissie. De 
geest was er al te anti-Vlaamsch, deelde de heer 
Marck aan een medewerker van de Brusselsche 
Standaard mede, en op een desbetreffende vraag 
antwoordde hij: „De richting (der militaire politiek) 
wees steeds naar het Zuiden. Van eerstaf — zelfs 
bij de socialisten was er een drang naar de Fransche 
politiek. Tegenover de politiek van onafhankelijk
heid, werd een belachelijke Farizeërshouding aan
genomen. Het is zoo ver gekomen, dat we, tenge
volge van strikvragen te hooren kregen, dat onze 
vliegtuigen en ons geschut gebouwd zijn volgens de 
plannen van den Franschen staf, zoodat we bij een 
eventueel conflict op Frankrijk aangewezen zijn. 

Wat de internationale politiek betreft, zou ik 
schromelijke dingen kunnen vertellen . . ." 

Gelukkig beseft men in Vlaanderen steeds hel
derder het gevaar en klinkt steeds luider de kreet: 
„Los van Frankrijk!" 

De „Nederlandsche" Universiteit van Gent 
Gelezen „ad valvas van de Universiteit van 

Gent: 
Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren 

Er wordt aan de recipiendi herinnerd, dat zij 
zich den morgen van het examen te 8 u. present 
moeten brengen bij den deurwaarder van dienst. 

Een Gids voor België 
De Antwerpsche uitgeverij De Sikkel geeft een 

gids voor België uit, waarvoor verscheidene Vla
mingen, als dr. R. van Roosbroeck en dr. Stan 
Leurs een bijdrage hebben geschreven. Treurig, dat 
nog gidsen voor België worden uitgegeven, en 
dat niet te Brussel, maar in Vlaanderen en met 
medewerking van Vlamingen. De ontbelgisching 
der geesten gaat toch wel zeer langzaam! Moge dit 
de laatste Belgische gids zijn. En mogen wij voort
aan nog slechts gidsen van de Nederlanden en 
daarnaast gidsen van Wallonië en Noord-Oost
rijk krijgen. 

De verloving van Prinses Juliana en de Vlamingen 
De houding van ,,de Schelde tegenover deze 

gelukkige gebeurtenis was wel zeer teleurstellend: 
eenige berichtjes als in een buitenlandsch blad, 
maar niets wat op medeleven, op vreugde leek. Zijn 
de redacteuren in de Antwerpsche Kerkstraat ook 
nog niet ontbelgischt? 

In „Reynaert een goed, hartelijk artikel, met de 
— helaas — juiste opmerking: „Want — het dient 
helaas gezegd — ook rasechte Oranjes hebben te 
Brussel meer Fransch gepraat, dan we het van af
stammelingen van den Zwijger mochten verwach
ten, de kloof tusschen Oranjetrouw en de idee van 



110 D E  D I E T S C H E  G E D A C H T E  

de heel-Nederlandsche volksgemeenschap dreigde 
even zoo groot te worden dat ze haast onoverbrug
baar zou blijken. Mochten Juliana en Bernhard 
weer goedmaken, wat door anderen werd bedor
ven!" 

De verloving van Prinses Juliana en de Walen 
Onder het opschrift „Mariage royal" schrijft „La 

Wallonië Nouvelle": — Opzienbarend nieuws. Den 
Haag kondigt officieel de verloving aan van prinses 
Juliana met prins Bernhard von Lippe, van het 
Huis, dat onlangs (naguère) regeerde in het kleine 
Duitsche vorstendom van dien naam. Wat wordt 
er thans van de droomen van Groot-Dietschland 
onder den scepter der Coburgers? Wat wordt er 
van den heer Van Severen? Wat wordt er van het 
Verdinaso? Waar is, dat het huwelijk op zich zelf 
nog geen oplossing geeft. Bovendien is het moeder
schap noodig. 

Laat ons den verloofden toewenschen, dat zij 
weldra in den echt zullen worden vereenigd, en dat 
zij, als in de sprookjes, veel kinderen krijgen. 

De Walen te Waterloo en Fleurus 
Over de bijeenkomst van de Walen bij Waterloo, 

waar Franschen spraken tot hun volksgenooten 
over den terugkeer naar het moederland en waar de 
Marseillaise klonk, dit alles uitgezonden door het 
N.I.R., schreven wij reeds in ons blad. Op 13 Sep
tember heeft een dergelijke bijeenkomst bij Fleurus 
plaats gehad, ter herdenking van de drie Fransche 
overwinningen bij die plaats in 1690, 1794 en 1815. 
Bij die gelegenheid werd een gedenkteeken onthuld, 
opgericht door een Fransch-Waalsch comité onder 
voorzitterschap van Maurice des Ombiaux. Her
haaldelijk hoorde men de kreten ,,Vive la France' 
en ,,Vive la Wallonië frangaise." Overheidsperso
nen ontbraken, schrijft ,,La Wallonië Nouvelle 
bitter!! Ja, dat moest er nog maar bijkomen. Intus-
schen liet men er minder onaangename klanken 
voor België hooren dan bij Waterloo. De feestrede
naar, de heer des Ombiaux, bepaalde zich er toe, 
uiting te geven aan zijn hartstochtelijke liefde voor 
Frankrijk, een liefde die onveranderd blijft voor het 
koninklijke, keizerlijke en republikeinsche Frank
rijk. Straks wellicht ook voor het communistische 
en het door negers geregeerde Frankrijk? Hoe 't zij, 
over smaken en liefde valt niet te twisten, en voor 
ons is die vurige liefde verheugend. 

„Nieuw-Nederland" schreef onlangs naar aan
leiding van deze Waalsche betoogingen: 

„Inval en inpalming van het Belgisch vaderland 
worden dus door een deel der staatsburgers ge
vierd. De regeering van dit zonderlinge vaderland 
laat zulks toe; de andere staatsburgers die geen 
Walen zijn, zouden nu eens even durvend en lo
gisch moeten handelen. De Vlamingen zouden in 
September aanstaande bij het 1830-gedenkteeken 

te Brussel een treurplechtigheid moeten inrichten 
met enkele Noord-Nederlandsche sprekers die zou
den handelen over den terugkeer der Vlamingen 
naar het aloude Nederland; het N.I.R. kan natuur
lijk niet weigeren deze plechtigheid uit te zenden. 

„Verder zal onderzocht worden waar ergens de 
Noord-Nederlanders in Vlaanderen een overwin
ning behaalden op de Belgische opstandelingen in 
1830 en daar zal door de Vlamingen een gedenk
teeken worden opgericht om dit heuglijk feit te ver
heerlijken. Hiervoor zal gerekend worden op de 
bereidwillige medehulp van Noord-Nederland dat 
officiëel zal vertegenwoordigd zijn op de onthulling. 
Waarom zouden de Vlamingen binnen de grenzen 
van het gemeenschappelijk vaderland het zelfde niet 
mogen doen als de Walen? Waarom worden de 
Vlamingen in Brusselsche kringen en door Fransch-
Brusselsche bladen steeds als minder goede vader
landers beschouwd dan de Walen? Wel jandorie, 
juist om hun gebrek aan moed." 

En het zeer Belgische „Laatste Nieuws" klaagt: 
„Men zou bijna evengoed te Brussel een gedenk
teeken kunnen oprichten ter eere van maarschalk 
De Villeroy, die in 1695 de Groote Markt heeft 
plat geschoten." 

Dat komt nog wel. Als de Walen het in hun 
hoofd krijgen, zal België zich er niet tegen durven 
te verzetten. La douce France zou dit immers zéér, 
zéér kwalijk nemen! 

Verklaringen van dr. Malan 
Dr. Malan, de leider van de Zuid-Afrikaansche 

nationalisten, heeft in Augustus in een rede, voor 
eenige duizenden toehoorders gehouden, verklaard, 
dat de leden van de oppositie zich moeten onthou
den van deelneming aan de kroningsplechtigheden. 

Dr. Malan acht de volgende maatregelen voor 
de Zuid-Afrikaansche Unie noodzakelijk: 1. af
schaffing van den titel Britsch onderdaan; 2. bre
ken met de rijksconferentie; 3. weigering de kroning 
van den koning bij te wonen; 4. afschaffing van de 
gouverneurs-generaal, die Engeland zendt; 5. ver
vanging van den koning door een president; 6. ver
kiezing van den president door het volk, over
eenkomstig een nieuwe grondwet, door het volk 
goedgekeurd. Deze president moet verantwoordelijk 
zijn aan het volk, niet aan den koning. 

Wat doet de Vlaamsche Toeristen-Bond in dat 
Belgisch gezelschap? 

Op verscheidene hotels in Noord-Nederland ziet 
men tegenwoordig een ronde metalen plaat, met het 
opschrift: „Etablissement recommandé par la sélec-
tion des Hotels Néerlandais aux Membres du 
Touring Club de Belgique, du Royal Automobile 
Club et du Vlaamsche Toeristen Bond". 

Wat doet een Vlaamsche Bond in dit Belgische 
gezelschap? Moeten wij het, met dien Gids voor 
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België, beschouwen als een bewijs, dat de geesten 
in Vlaanderen nog verre van ontbelgischt zijn? 

Een betreurenswaardige „winterboodschap" van 
Staf de Clercq. 

De leider van het Vlaamsch-Nationaal Ver
bond heeft tot zijn volgelingen een „winterbood-
schap" gericht, die grootendeels gewijd is aan het 
communistisch gevaar en waarin gezinspeeld 
wordt op de noodzakelijkheid van de vorming van 
een rechtsch blok tegenover het linksche. Wij 
lezen er in over den socialen strijd, over het schan
delijke liberaal-kapitalistische stelsel, en ten slotte 
iets over de vorming van een „Vlaamsch-natio-
naal front" tot verovering van zelfregeering voor 
„het Vlaamsche volk". Staf de Clercq wil de hand 
reiken aan al degenen, „die op den weg onzer 
Dietsche toekomst, met ons willen strijden tot ont
takeling van den Belgischen eenheidsstaat en tot 
verovering van onze politieke zelfstandigheid in 
den meest volmaakten vorm der zelfregeering. De 
tijd der taaicompromissen is voorgoed voorbij..." 

Alsof die rechtsche-blok- en Vlaamsch-front-
vormingen tot iets anders dan compromissen zul
len leiden! 

Tegen het communisme en vóór de bestuurlijke 
scheiding! Waarlijk, deze leider gaat niet voor-, 
maar achterwaarts. Is dit de Daad, waarop René 
de Clercq wacht? 

Nederlanders, niet Hollanders! 
Omdat wij geen groot belang hechten aan den 

uitslag der Belgische verkiezingen, die aan een 
„Vlaamsch-nationaal blok" zetelwinst in de Belgi
sche kamer brachten, schrijft Raf. Verhulst in „het 
Vlaamsche Land", dat wij Hollandsche stuurlui 
aan den wal zijn. Het blijkt noodig te zijn, nog 
eens te verklaren, dat de Dietsche Gedachte geen 
Hollandsch, maar een Nederlandsch blad is, waar
aan zoowel Noord- als Zuid-Nederlanders mede
werken, ook al wordt ons blad in het Noorden uit
gegeven. Gelukkig zijn er ook in het Zuiden ver
schijnende bladen, die onze meening deelen; wij 
noemen de Blauwvoet, de Dietsche Voorpost, Diet-
brand, die een Groot-Nederlandsch standpunt in
nemen. 

De Nederlandsche taal als voertuig van hooge 
denkbeelden 

Aan de korte toespraak, waarmede de heer J. D. 
Bierens de Haan, 21 September, bij zijn eerepro
motie als doctor in de Wijsbegeerte aan de Univer
siteit van Amsterdam heeft geantwoord op de rede 
van zijn promotor, ontleenen wij dezen zin: „Ten 
slotte moest in mij het denken zijn eigen weg van 
bezinning gaan, en, mocht deze weg ook dicht langs 
Fichte en Hegel, de heroën van het Duitsche idea
lisme. voeren, Fichtiaan of Hegelaar werd ik niet, 

overtuigd dat de Nederlandsche wijsbegeerte geen 
provincie der Duitsche is, want bij alle internatio
nalisme der wijsgeerige gedachte draagt zij het 
eigen stempel van haar instelling en haar taal. De 
Nederlandsche taal heb ik vereerd als een zielsbezit 
waarmee de schoonste werken konden worden ge
wrocht." 

Korte berichten en opmerkingen 
— Op de Belgische begrooting van Openbaar 

Onderwijs is voor de Vlaamsche letteren een post 
van 120.500 fr. uitgetrokken, voor de Fransche 
126.500 fr., voor de Waalsche 25.000 fr. Voor de 
Nederlandsche letteren blijkbaar niets. Het crediet 
van 10.000 fr. voor het Woordenboek der Neder
landsche taal is geschrapt. 

— Onlangs werd bericht, dat de Fransche re
geering zou hebben besloten de geheime fondsen 
van het ministerie van Buitenlandsche Zaken af te 
schaffen. De Parijsche „Petit Bleu weet echter te 
vertellen, dat dit ministerie nog beschikt over een 
propagandafonds van 60 millioen, namelijk ruim 
31 millioen voor „maatschappelijke werken" in den 
vreemde, en ruim 28 millioen voor den „inlichtin
gendienst". 

— De beruchte rolprent Kermesse Héroique is 
te Rotterdam nog steeds niet vertoond. De bios
coopondernemers in de Maasstad schijnen er wei
nig voor te voelen; aan één hunner zou, volgens de 
N. Rott. Ct. te kennen zijn gegeven, dat de burge
meester de vertooning waarschijnlijk zal verbieden, 
op grond van vrees voor verstoring van de open
bare orde. 

— Eenige maanden geleden nam de Fransche 
Senaat het wetsontwerp aan, waarbij aan hen, die 
door naturalisatie „Franschen" werden, het recht 
gegeven wordt hun namen zoo te wijzigen, dat niet-
ingewijden denken, dat zij wérkelijk Franschen zijn. 
Zoo bemerkt men niet zoo gemakkelijk, hoeveel 
„genaturaliseerde" Franschen zich in Frankrijk be
vinden. 

— Het „Afrikaanse Studente-Toneel van Stel' 
lenbosch" vertrekt op 4 December a.s. uit Kaap
stad naar Zuid- en Noord-Nederland, om den Diet-
schen verwanten van December tot midden Fe
bruari staaltjes van Afrikaansche tooneelkunst te 
toonen. De artistieke leiding berust bij den Neder-
landschen tooneelspeler Anton Verheyen. Het 
gezelschap zal worden begeleid door prof. dr. A. C. 
Bouman van de universiteit van Stellenbosch. 

— Het Belgische actieve leger in vredestijd be
staat thans uit ongeveer 43.000 man. Volgens „La 
Libre Belgique" is een bedrag van twee milliard 
francs noodig om het Belgische leger behoorlijk uit 
te rusten; als eerste crediet zal een bedrag van 500 
millioen francs worden aangevraagd. 

— In Dietbrand van Augustus een artikel van 
dr. Paulina Havelaar; „ Willem van Oranje, Marnix 



112 D E  D I E T S C H E  G E D A C H T E  

en de val van Antwerpen", waarvan de hoofd
inhoud hen, die de vergadering van den Dietschen 
Bond, waarin de val van Antwerpen werd herdacht, 
reeds bekend is. In hetzelfde nummer een voortref
felijk artikel van D. K.: „Dietsche Staatsmanskunde 
en Vlaamsche Concentratie", met de hoofdstrek
king waarvan wij ons volkomen kunnen vereenigen: 
„Staf de Clercq is gestruikeld over den „weelderi-
gen lentebloei" van de verkiezingen en heeft zich 
laten verleiden door de kushandjes en het geflirt 
van „Nieuw-Vlaanderen" en van de eeuwige rem
mers." 

— In het (tweetalige) Tydskrif vir Middelbare 
Onderwys", orgaan van de Vereeniging van onder
wijzers aan Transvaalsche Middelbare Scholen 
(Juni-nummer) schreef Prof. dr. G. Besselaar een 
artikel „Die Dietse Band", waarin hij de volgende 
stellingen verdedigt: 1. Bewusmaking van Dietse 
saamhorigheid bring verlossing uit moontlike eng 
chauvinisme vir Afrikaners, Nederlanders en Vla
mingen: 2. Bewusmaking van Dietse saamhorigheid 
moet lei tot bewuswording of/en bewussijn-verhel-
dering van Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse 
identiteit: 3. Suid-Afrika, Vlaandere en Nederland 
moet mekaar se geschiedenis as van Dietse volke 
bestudeer, die resultate nugter aanvaar en verwerk 
tot gemeenskaplike voordeel en lering. 

— Te 's-Gravenhage is onlangs een Engelsche 
school geopend. Er waren in de residentie reeds 
twee Duitsche scholen en een Italiaansche. Wij 
kunnen niet inzien, dat al die scholen voor vreem
delingen noodig zijn. Kinderen van ouders, die lan
gen tijd in Nederland verblijven, zouden o.i. met 
Nederlandsch onderwijs genoegen moeten nemen. 

— Kan iemand ons een middel aan de hand 
doen, om den directeur van het Museum Boymans 
aan het verstand te brengen, dat het dwaas is een 
scherp verschil te maken tusschen Noord- en Zuid-
Nederlandsche primitieven en nog veel dwazer, om 
den Brabander Jeroen Bosch, Zuid-Nederlander 
dus, onder de Noord-Nederlandsche primitieven te 
rangschikken, omdat hij waarschijnlijk geboren is 
in het noorden van Brabant, dat thans tot dat ge
deelte der Nederlanden behoort, hetwelk tegen
woordig als „Noord-Nederland" wordt aangeduid? 

Wij ontvingen een plaat in vijfkleurendruk met 
het portret van prinses Juliana en prins Bernhard, 
en met de woorden: 

Oranje Boven! blijft de kreet, 
In nood en dood, in lief en leed: 
Geen andre ga daarboven 
Dan waar wij God mee loven. 

De plaat is uitgegeven door A. Voorhoeve v/h 
J. M. Bredée's Uitg. Mij. te Rotterdam. Voor ons 
gaat Nederland nog boven Oranje en het rijmpje 
is ons wat te bombastisch. Overigens een aardige, 
kleurige plaat. 

Briefwisseling tusschen Nederlanders en 
Vlamingen 

Men verzocht ons plaatsing van het volgende: 
Een paar jaar geleden is in Vlaanderen de Jong Dietsche 

Correspondentie Club opgericht met het doel Vlamingen en 
Noord-Nederlanders door briefwisseling met elkaar in aan
raking te brengen. In Vlaanderen was tamelijk veel belang
stelling maar in het Noorden liet de belangstelling zooveel 
te wenschen over, dat de J.D.C.C. haar werk moest staken. 

De laatste jaren echter, is de belangstelling van de Noord-
Nederlanders voor de Vlamingen sterk toegenomen. Hier
door aangemoedigd is de J.D.C.C. haar propaganda weer 
begonnen en uit de talrijke aanmeldingen die bij het secre
tariaat binnen komen blijkt dat er behoefte is aan een middel
punt waardoor Vlamingen met Noord-Nederlanders in aan
raking komen. 

De Jong Dietsche Correspondentie Club heeft twee secre
tariaten, één in 's-Gravenhage en één in Antwerpen. Noord-
Nederlanders die met een Vlaming willen correspondeeren 
moeten zich aanmelden bij het secretariaat te 's-Gravenhage 
(adres: Henk Plaizier, Vlierboomstraat 367, 's-Gravenhage, 
postgiro 242476); het secretariaat voor Vlaanderen wordt 
waargenomen door J. C. Thijssen, Juliaan Dillenstraat 13, 
Antwerpen. 

Na storting van 0.50 gld. op de postgirorekening van den 
secretaris ontvangt men een vragenlijst die ingevuld aan het 
secretariaat moet worden teruggezonden opdat zooveel mo
gelijk personen van gelijke ontwikkeling, leeftijd en gods
dienst met elkaar in aanraking worden gebracht. 

Alhoewel verwacht mag worden dat hoofdzakelijk jeug
dige personen zich zullen aanmelden verleent de J.D.C.C. 
ook bemiddeling voor oudere personen. 

Noord-Nederlanders, de Vlamingen wachten op U. 

De Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging 

De Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging ver
zoekt ons, de aandacht van onze lezers op haar werk te 
vestigen, en gaarne voldoen wij aan dit verzoek. Al houdt 
deze Vereeniging zich buiten alle politiek, zij handhaaft 
en versterkt de eeuwenoude banden tusschen Nederland en 
Zuid-Afrika. Een der middelen, waarop zij dit doel tracht 
te bereiken: emigratie van goede Nederlanders naar Zuid-
Afrika, terecht beschouwd als een versterking van het 
Afrikanendom, en, in 't algemeen, van het Dietsche element 
in de wereld, sluit tegenwoordig op gelukkige wijze aan 
bij den groeienden nood in Nederland en de toenemende 
behoefte om elders het geluk te beproeven. Reeds honder
den heeft de Vereeniging den weg daarheen gewezen. De 
jaarl. bijdrage bedraagt ƒ5.— (postrekening 67128). De 
leden ontvangen het maandblad Zuid-Afrika gratis. Adres 
der Vereeniging: Keizersgracht 141, Amsterdam-C. 

VERBETERINGEN 

In het September-nummer zijn eenige storende fouten blij
ven staan. 

Op bladz. 90, le kolom, regel 19 van boven leze men in-
plaats van „het samengaan leiden": „tot samengaan leiden ". 

Op bladz. 96, 2e kolom, regel 34 van boven (in het stukje 
„Landdag van het Verdinaso") leze men inplaats van „Bel
gische burgers": „Belgische Coburger s". 

Op bladz. 98, le kolom, regel 40 van boven (in het stukje 
„De opstanding van Nederland") leze men inplaats van ,,E. 
van Vessem": „E. van W e s s e m". 
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