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INHOUD: 1 Nabetrachting, door Mr. P. W. de Koning — 
2 Nationalisme en Chauvinisme, door E. Bes se 3 Neder
land, mijn Nederland, door René de Clercq — 4 Een stem 
uit de Klein-Hollandsche duisternis, door A. L. — 5 Waterloo-
Jemappes, door Jan Brans •—- 6 Het overwicht der Fransche 
beschaving I, door Mr. W. ]. L. van Es — 7 De „Raad van 
Vlaanderen", door J. D. — 8 Eenwording in het verenigings
wezen, door J. A. W. Swane ~ 9 Rozen uit het Zuiden — 
10Distels, door/, van Scherpenzeel — 11 Dietsche Bond (Algem. 
Verg. op 30 Mei) — 12 Boekbespreking — 13 Uit boek en blad. 

NABETRACHTING 

Het wetje tot wijziging van de Auteurswet 1912 
met het oog op bemiddeling in zake muziekauteurs-
recht is dus op 9 Juni 1.1. door de Tweede Kamer 
aangenomen en de redaktie der D. G. vraagt van 
mij een kleine nabeschouwing. Ik zal trachten te 
vermelden, wat mij in dezen het merkwaardigste 
toeschijnt. 

Zeven en veertig tegen zestien stemmen. De 
meerderheid is inderdaad hoogst bevredigend. 
Tegen: alleen de liberalen en de vrijzinnig demo-
kraten, de communisten en vier christelijk histo
rische afgevaardigden. Ook de heer Floris Vos. 
Vóór alle andere partijen en zoo ook alle aan
wezigen der Sociaal Demokratische Partij. Dit 
laatste is wel een bijzonder verblijdend iets, want 
van de rechtsche partijen viel anders moeielijk te 
verwachten. 

Ik weet niet of het nog eens noodig is te her
halen, dat wij Dietschers in de binnenlandsche 
politiek géén partij kiezen en dat leden van alle 
partijen, mits oprechte Dietschers, ons welkom 
zijn. Maar als de partijen zeiven klaarblijkelijk 
overeenkomstig, of in strijd met onze beginselen 
handelen, dan kunnen wij daar moeilijk de oogen 
voor sluiten en voelen wij ons genoopt de opmer
kingen te maken waar die houding aanleiding toe 
geeft. 

Welnu, de houding der Sociaal Demokratische 

Partij schijnt ons toe van een groeiend juist inzicht 
te getuigen, wat het ware internationalisme ver-
langt. Want nationalisme en internationalisme 
altijd weer als tegenstellingen te zien, lijkt mij 
falikant verkeerd. Integendeel; het goede interna
tionalisme is de vervolkomening van het nationa
lisme: het omvat de volkomen, alzijdige erkenning 
der nationale rechten en dus ook der rechten van 
elke natie; terwijl de ontkenning dier rechten, al 
geschiedt zulks ook ten bate van internationale 
doeleinden, een verkeerd begrepen, een averechts 
internationalisme is. Als men de rechten van alle 
naties in een grooten soepketel gooit, en dan door 
de sterkste naties of natie voor alle aanzittenden 
op laat scheppen, dan komt er op den duur van 
recht en internationalisme niets terecht. Maar als 
iedereen het nationale recht van zijn buurman eer
biedigt, dan wordt dat ware internationalisme ge
boren, dat in de praktijk zelfs ook meestal het beste 
egoïsme blijkt te _ zijn. Dat het nu internationaal 
zou zijn, als in Nederland een Fransche maat
schappij de Nederlandsche auteursrechten zou in
nen, is absurd. Dat is anationaal of anti-nationaal, 
maar internationaal is het niet. 

De tweede merkwaardigheid is de eenstemmig
heid waarmede de liberalen en zij, die hun het 
dichtste staan, de Fransche hegemonie hebben 
aanvaard en het Nederlandsche recht hebben ver
worpen. Ziehier weer eens het vitium originis, de 
ontstaansfout, onzer liberale, of zoo men wil vrij
zinnige partij. Ook bij ons is zij in oorsprong de 
parti de la France geweest; want, helaas! wij heb
ben ons liberalisme niet uit Engeland, maar uit 
Frankrijk en daarmede niet het liberalisme dat in 
evolutie maar dat in revolutie geboren is. Zoo 
zagen wij dan ook gebeuren, dat niet alleen de 
beide liberale hoofdbladen met ongewone felheid 
tegen het Nederlandsche belang partij kozen, 
maar dat ook alle ter zitting aanwezige liberaal 
gezinden, ter eere van de schoone oogen van 
Frankrijk een stem uit brachten, waarvan de 
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alleenheerschappij eener Fransche, de volkomen 
ondergang eener Nederlandsche Maatschappij het 
gevolg zou moeten zijn. Want dat de formeele 
bezwaren die zijn aangevoerd, ware de inhoud 
welkom geweest, den doorslag zouden hebben ge
geven, valt al zeer moeielijk aan te nemen. 

Welnu, de Heeren en Dames vrijzinnigen moe
ten het zeiven weten. Maar als zij meenen het 
nationalisme straffeloos voor het hoofd te kunnen 
stooten, dan vrees ik, dat zij zich vergissen. Het 
streven naar een volledige Dietsche cultuurerken
ning wint, en vooral bij de jeugd, overal veld. De 
tijden der sublieme onverschilligheid zijn voorbij. 
Een partij die onze cultuur, hare onafhankelijkheid 
en machtsvolkomenheid als bijzaken beschouwt, 
zal in de toekomst zonder twijfel de rekening moe
ten betalen. 

En dit brengt mij tot het derde punt dat ik op 
wilde merken. Het Handelsblad schrijft in zijn 
eerste Kameroverzicht over deze debatten met ge
ringschatting over gevoelsargumenten. Allemaal 
gevoelsargumenten waren het, wat een der spre
kers aanvoerde en waaruit hij verder redeneerde. 
Maar, eilieve, wat wil het Handelsblad dan? 

Als men getuigt van zijn nationaliteitsgevoel of 
zijn drang naar volledige nationale onafhankelijk
heid, of tal van andere dergelijke dingen meer, 
hoe wil men dan ooit buiten de argumenten van 
het gevoel blijven? Zoo iets toch laat zich niet 
tellen of wegen of meten, en is desniettemin mis
schien belangrijker dan iets wat wel geteld, ge
meten of gewogen wordt. Het redelijke verstand 
staat nu eenmaal in dienst van het gevoel en dat 
het met het gevoel alzijdig rekening houdt, juist 
dat is zijn redelijkheid. En hoe edeler, hoe meer 
het alzijdig goede willende dientengevolge dat 
gevoel is, des te verhevener zijn ook de diensten 
die het verstand aan de menschen zal bewijzen. 

Er is dus geen enkele reden om in zaken van 
nationaliteitsgevoel met minachting van gevoels
argumenten te spreken. Het zijn absoluut de 
eenige die daar als grondslag van een betoog op 
hun plaats zijn. Het zijn de eenige die het goede 
kunnen zien en het zoodoende ook kunnen bevor
deren. Wie in dezen het gevoel aan den dijk zou 
zetten, zou den eenigen raadsman verloochenen, 
in wien hij vertrouwen kan. 

Wederom, er is tusschen gevoel en verstand 
van nature geen tegenstelling, die het eene als 
steeds betrouwbaar, het andere als onbetrouwbaar 
zou stempelen. Beiden te hooren is volstrekt nood
zakelijk in alle menschelijke dingen, omdat er nu 
eenmaal geen menschelijke dingen bestaan, waarin 
het gevoel zijn rol niet speelt en waar de voor
zienigheid van het verstand niet in noodzakelijk is. 
Hoe zal ooit een volk zich cultureel verheffen als 
het zijn cultureele waarde niet als een trots en als 
een felle begeerte gevoelt? Werkelijk, ook in 
dezen geldt: maar het meeste van deze dingen is 
de liefde. 

P. W. DE KONING. 

NATIONALISME EN CHAUVINISME 

In zijn Kroniek in „het Volk" van 23 Mei prees 
de heer Henri Polak de beoefening van het Es
peranto, dat ieder, die het internationalisme'toege
daan is, graag moet zien toenemen. Wie nationalis
me en chauvinisme toegedaan zijn en deze ondeug
den verbreiden, zegt de heer Polak, zien datzelfde 
natuurlijk niet graag. 

Nationalisme is dus volgens hem eene ondeugd, 
zoo goed als chauvinisme. En allen, die zich 
nationaal noemen, betrachten dus deze ondeugd. 
Gelukkig nu maar voor ons, dat er in Vlaanderen 
socialisten zijn, die zich Vlaamsch-Nationaal noe
men, want dan hebben wij ons tenminste niet alleen 
wit te wasschen van den smaad, dien de heer Polak 
ons aanwrijft. 

Voelt hij zich echter niet in staat van zelf
beschuldiging, als hij zoo eens nagaat wat hij zelf 
doet voor de blankheid van de Nederlandsche taal, 
ons nationaal teeken bij uitnemendheid? 

Men had echter van die zijde zulk eene uit
spraak allerminst verwacht. 

De stukken van den heer Polak in „het Volk" 
waren den laatsten tijd wel wat gezakt. Hoe durfde 
hij het ook aan, tegenover den grimmigen onwil 
van zijnen overste te verklaren, dat er, uit nationaal 
oogpunt beschouwd, niets tegen is, dat Hollan
ders en Vlamingen in een en hetzelfde staatsver
band leven? En wat is hij niet hard en hardhandig 
aangepakt in „het Volk" zelve om zijne verbijste
rende verklaring in de Eerste Kamer inzake de 
Zuiderzee! Moest de heer Polak dus nu weer eens 
in „het Volk" zelve met eene andere soort ver
klaring komen, die er van rood standpunt be
schouwd wezen mag en waardoor de stukken weer 
wat konden rijzen? Zou dat er achter gezeten 
hebben? 

Laten wij ons eens de vraag voorleggen, wat 
nationalisme is. 

Ieder mensch is naar de buitenzijde zoo scherp 
geteekend en afgerond, zoo bijzonder in gaan en 
staan, dat hij al op grooten afstand te herkennen 
is. Maar ieder is ook naar den geest nog iets 
heel bijzonders. „Dat is net wat voor hem" zegt 
men wel. De persoon is ook nog eene persoonlijk
heid. Dat is op zichzelf noch goed, noch kwaad. 
Wij hebben slechts het feit te aanvaarden. Nu zijn 
er, die de persoonlijkheid zooveel mogelijk trachten 
te verdoezelen of te vervlakken. Er zijn er zelfs, 
die zooveel bewondering hebben voor eene andere, 
dat zij hun eigen persoonlijkheid door die andere 
als het ware trachten te vervangen. De samen
leving toont echter geen achting voor eene der
gelijke karakterloosheid. En wat erger is, men kan 
er zeker van zijn, dat in zulk eene karakterloosheid 
ook een ernstige rem is gelegen om tot volle ont
plooiing te brengen wat overigens aan goede ver
mogens in de persoonlijkheid besloten ligt. 

Wat voor den eenling geldt, geldt ook voor het 
volk, de natie. Het moge waar zijn, dat er in een 
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\olk personen zijn, die naar uiterlijk en innerlijk 
volkomen gelijken op personen uit een ander volk 
en dat in sommige gevallen aan de grens de ver
schillen nauwelijks merkbaar zijn, in zijne geza
menlijkheid vertoont ieder volk een eigen beeld, 
als een gevolg van het verschil in factoren, die aan 
elk volk dat eigen beeld hebben gegeven. 

In ,,De wereldoorlog en de Sociaal-democratie" 
schreef Troelstra: ,,De natie is het historisch op 
ras-, lot- en cultuurgemeenschap berustend volks
geheel". 

Het volk is ook tegenover de andere volkeren 
eene persoonlijkheid. Én ook een volk kan zich dit 
weinig bewust toonen of trachten haar te verdoeze
len. In sommige gevallen zelfs zoozeer van bewon
dering vervuld zijn voor het bijzondere in een 
ander volk, dat het tracht dat zooveel mogelijk 
na te bootsen. Men kan in dat geval spreken van 
nationale karakterloosheid, die al even weinig ach
ting afdwingt als die andere. Ook in dit geval kan 
men zeggen, dat in die karakterloosheid een rem 
ligt om de dingen te doen waarvoor de aanleg 
overigens aanwezig is. 

Wij vinden dit bevestigd in een werkje van den 
jongen toondichter Willem Pijper: de Stemvork. 
Die zegt daarin, dat ieder volk zijn eigen muziek 
heeft en dat het ook kan komen tot de schepping 
van Nederlandsche muziek en waardeering daar
van, maar er zit ons daartoe iets in den weg, een 
zeer ernstig gebrek. Het ontbreekt ons aan geloof 
in eigen kracht, aan eerlijke waardeering van onze 
eigen beteekenis. De heer Pijper zegt zelfs, dat het 
Nederlandsche volk zich slechts zijne waarde 
d.w.z. de verhouding tusschen zijn verleden en 
actueele vermogens bewust heeft te maken, om in 
muzikaal opzicht tot eene groote hoogte te stijgen. 

Het bijzondere, het persoonlijke van een volk, 
dat de uitkomst is van ras-, lot- en cultuurgemeen
schap, is het nationalisme van een volk. Dat is 
geen ondeugd! Men heeft het te aanvaarden. Wel 
kan het elementen bevatten, die als deugden te 
loven of als ondeugden te laken zijn. 

De voornaamste uitingen van het openbare leven 
zijn eene openbaring van het nationalisme, van de 
nationale gedachte van een volk. Het geheele 
hoofdstuk in het geschrift van Troelstra, dat hierop 
betrekking heeft, is een pleidooi voor de natio
nale gedachte. En indien het zoo is. dat nog niet 
alle staatsburgers, de arbeiders b.v., ten volle deel 
hebben aan het openbare leven, zoodat zij nog ge
deeltelijk uitgesloten zijn van de nationale gedach
te, dan moet het streven erop gericht zijn hen zoo 
spoedig mogelijk mede tot de dragers van de natio
nale gedachte te maken. 

De nationale gedachte kan echter niet altijd tot 
haar recht komen. Wanneer b.v. de natie niet ge
dekt wordt door den staat. Troelstra noemt daar 
twee voorbeelden van: de natie, die in verschil
lende staten is gesplitst en den staat, die verschil
lende natiën omvat. Van het tweede noemt hij het 
voormalige Oostenrijk een voorbeeld. Wij voegen 

er aan toe: ook België is er een voorbeeld van. Ge
lukkig wordt het aan steeds meerderen duidelijk, 
dat de nationale gedachte onder de Vlamingen niet 
tot haar recht kan komen, en nooit zal kunnen 
komen zoo lang er eenige, zij het ook de geringste 
band is overgebleven tusschen Vlamingen en Wa
len. En wij zeggen het Troelstra na, dat de natio
nale gedachte dan pas tot haar recht kan komen, 
d.w.z. dan pas tot de volledigste ontplooiing kan 
geraken, wanneer een volk niet verdeeld is over 
twee of meer staten, maar woont in den eenen en 
ondeelbaren, dat wil in ons geval zeggen, wanneer 
Vlamingen en Noordnederlanders leven in één en 
denzelfden staat. Daarvan is de heer Henri Polak 
— wij weten het — geen tegenstander. 

Ja, wij kunnen wel zeggen, dat de nationale 
gedachte der Vlamingen die thans in nood en 
leed gestaald wordt, bevruchtend en veredelend 
werken zal op de nationale gedachte der Noord
nederlanders, zoodra dezen elkaar in hetzelfde 
staatsverband hebben gevonden. Zoodat wat er 
thans aan kleinmoedigs en lafs in ons nationalisme 
aanwezig is, uitgezuiverd zal worden. 

Hoewel elk volk het heeft, wil dat nog niet 
zeggen, dat alle volkeren zich hun nationalisme 
op dezelfde wijze en in dezelfde mate bewust zijn. 
Openbaart het zich, dan kan het dat ook weer op 
verschillende wijzen doen. Het kan zich nationaal, 
maar ook nationalistisch-chauvinistisch uiten. In 
het eerste geval is er het bewustzijn van den eigen 
aard en het bewustzijn, dat het dan pas kan komen 
tot volle ontplooiing van de eigen mogelijkheden, 
wanneer dat volkomen is in overeenstemming met 
den eigen aard. Het leidt niet tot overschatting 
van de eigen beteekenis. Het wil gaarne begrip 
en gevoel toonen voor de edelste verrichtingen van 
andere volkeren. 

In het tweede geval krijgen wij de overschat
ting van de eigen beteekenis en het opdringerige 
vertoon daarvan. Geen wonder, dat een volk, dat 
nationalistisch voelt en aan chauvinisme lijdt, zijne 
grenzen tracht uit te zetten en aan de onderwor
pen bevolking taal en aard tracht te ontnemen in 
de meening, dat opdringing van eigen aard en 
eigen taal voor de overwonnenen niet anders dan 
een weldaad is. 

Ook Troelstra onderscheidt tusschen nationaal 
in den goeden zin en nationalistisch in den slechten. 

Bij ons Nederlanders is er een tekort aan natio
nalisme en nationaal besef. De heer Henri Polak 
heeft niet het recht het nationalisme, zooals Vla
mingen en zelfs Vlaamsche socialisten dat trach
ten aan te kweeken, eene ondeugd te noemen. Het 
is in zichzelve gerechtvaardigd en het moet aan
gekweekt worden als verweer tegen het chauvinis
me, de groote ondeugd der Franschen, waarvan 
Elzassers en Vlamingen zooveel hebben te lijden.i) 

E. BESSE. 

(1) Van dat chauvinisme waren de Fransche onbeschaamd
heden rondom de Sacem-geschiedenis een zeer natuurlijk uit
vloeisel. 
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NEDERLAND, MIJN NEDERLAND 

Nederland, mijn Nederland, 
Hebt gij geen mannen meer 
Voor wie gij alles, alles jijt. 
Geloof, geluk en eer? 

Heeft u de rust dan zoo beroest, 
De weelde zoo verwend. 
Dat gij in 't forsche voorgeslacht 
Niet meer uw volk herkent? 

Hebt gij geen jeugd, die bloeit en gloeit, 
En onbekommerd kampt? 
Niet al haar ziel en zinnen zet 
Op huis, op erf en ambt? 

Zoekt gij geen heil in eigen kracht 
In eigen geest en kunst? 
Moet vreemden gij naar de oogen zien 
En teren op hun gunst? 

Nederland, mijn Nederland, 
Zoo wordt het tijd, hoog tijd, 
Dat gij de loomheid van u schudt 
En trotsch zijt wat gij zijt. 

Tijd ook dat gij met ooren hoort 
Het scherpe Vlaamsch vermaan: 
Gij zult uws broeders hoeder zijn, 
Of met hem ondergaan. 

RENé DE CLERCQ 

EEN STEM UIT DE 
KLEIN-HOLLANDSCHE DUISTERNIS 

De woorden der wijzen zijn gelijk 
prikkelen Prediker 12 : 11. 

In de Avondpost van 31 Mei 1.1. lazen wij, onder 
het opschrift ,,Vlaamsche hoffelijkheid", het vol
gende: 

Het tijdschrift De Dietsche Gedachte is een geweldig 
ijveraar voor de zoogenaamde Groot-Nederlandsche 
beweging. 

In deze beweging speelt de dichter René de Clercq een 
rol. Hij tracht Nederlanders en Vlamingen tot elkander te 
brengen met verzen als dit, uit het laatste nummer van ge
noemd tijdschrift (En dan volgt de Clercq's gedicht 
„Benoorden den Moerdijk".) 

Toen de hoffelijke Vlaamsche strijder dit gedicht had ge
pleegd, legde hij wel-voldaan de pen neder, want hij had 
de Groot-Nederlandsche beweging weer eens bevorderd. En: 
het tijdschrift De Dietsche Gedachte nam het product met 
geestdrift op. 

Inderdaad, wij hebben „het product" met geest
drift opgenomen, en dat niet alleen met het oog 
op de dichterlijke waarde ervan. Het is goed, dat 
een strijdend Nederlander harde waarheden zegt 
tot de voorzichtig zich heffende Hollandsche kop
pen, die de kat uit den boom kijken; vooral als 

dat geschiedt op zulk een kostelijke wijze. En het 
doet ons genoegen te bemerken, dat een van de 
menschen van „benoorden den Moerdijk", die 
doodsbang zijn zich te branden aan koud water, 
die maar uit den treure beweren, dat de bevrij-
dingsstrijd van het onder heerschappij van België 
staande gedeelte van het Nederlandsche volk een 
„taalstrijd" is, waarmee wij ons niet hebben in te 
laten; die nog maar steeds hardnekkig volhouden, 
dat er een „Belgisch volk" is; die — zooals thans 
weer de Avondpost doet — „Nederlanders" tegen
over „Vlamingen" stellen, alsof Vlamingen geen 
Nederlanders zijn, — dat zoo iemand gevoeld heeft, 
dat de schoen hem bijzonder paste. 

Wanneer zal het oogenblik aanbreken, dat de 
Avondpost beseft, dat hier een Nederlander aan 
het woord was, die sprak tot volksgenooten uit d^ 
noordelijke gewesten, een Nederlander, die zich 
ergert over hun lauwheid, hun voorzichtigheid, hun 
afzijdigheid tegenover den zwaren strijd der volks
genooten uit het Zuiden, die hun Nederlandsche 
wezen niet langer willen laten vermoorden en 
verknoeien door Brussel? 

Wanneer zal de Avondpost inzien, dat noch 
rijksgrenzen noch wetten op het Nederlander
schap antwoord geven op de vraag, wie krachtens 
afstamming, beschaving en taal Nederlander is? 
Dat R. de Clercq geen „buitenlander" is, die on
hoffelijk is tegenover „Nederlanders", maar de 
vinger legt op een wonde plek van het Neder
landsche volk, zijn volk zoo goed als het volk van 
de Avondpost? 

Wellicht is het reeds tot het blad doorgedron
gen, dat Mozart een Duitscher was, ofschoon 
Salzburg nog steeds buiten de Duitsche rijksgren
zen gelegen is, en dat Vondel Nederlander zou 
zijn geweest, ook al had hij zich te Antwerpen, 
en niet te Amsterdam gevestigd? Mocht dit het 
geval zijn, dan hebben wij goede hoop, dat het 
blad zich uit de Klein-Hollandsche duisternis, 
waarin het zich thans bevindt, moge losmaken, om 
te komen tot het Groot-Nederlandsche licht. Mede 
dank zij het „nauw-hoorbare geritsel" van den 
Nederlander René de Clercq, die eens te meer 
daarmee onze zaak een goeden dienst zou hebben 
bewezen. 

Komaan, Avondpost, praat niet meer steeds na, 
wat U eenmaal als onomstootelijke waarheid is 
geleerd, tracht eens zelfstandig over deze dingen 
na te denken. En misschien, heel misschien, zult 
gij dan tot het inzicht komen, dat zoowel Jacob 
van Maerlant, van Damme in Vlaanderen (ja! 
buiten de laatstelijk in 1839 vastgestelde rijks
grens), als René de Clercq, van Deerlijk in Vlaan
deren (eveneens buiten deze grens) tot de onzen 
behoort, en dat wij op deze Nederlanders trotsch 
kunnen zijn. 

Ook al heft al wat macht heeft te 's Graven-
hage en Brussel waarschuwend den vinger tegen 
U op. 

A. L 
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WATERLOO—JEMAPPES 

Bij het 116e verjaarfeest van Waterloo: 
1815—1931 

Victor Hugo schrijft in „Les Misérables": 
..Waterloo ce n' est point une bataille, c' est le 
changement de front de 1'univers". Al was Victor 
Hugo dan ook alles behalve een historicus, toch is 
deze opvatting over Waterloo, gezien in zijne ge
volgen, zeer waar; er zijn boekdeelen te schrijven 
over de staatkundige veranderingen waarvan Wa
terloo het uitgangspunt was. 

Dat is het werk der historici. 
Waterloo heeft echter geheel bijzondere gevol

gen gehad voor de Nederlanden. En die gevolgen 
mogen wij niet vergeten. 

Van Nederlandsch, en vooral van Vlaamsch 
standpunt uit, kan men onderscheiden: de recht-
streeksche gevolgen van Waterloo vóór 1830; 
Waterloo in de Vlaamsche beweging na 1830. 
Waterloo bevestigde de bevrijding en de hereeni-
ging der Nederlanden na eene twee eeuwen lange 
scheiding, onder het wijze beleid van Willem I. 
Het Vereenigd Koninkrijk nam weldra de tweede 
plaats in in den rang van al de handeldrijvende 
naties van Europa; cultureel en stoffelijk was de 
heropbloei van Vlaanderen voor goed ingezet, 
toen in 1830 de Belgische muiterij het heerlijke 
werk van Willem I in duigen sloeg. Tot die ver
nietiging heeft de herinnering aan Waterloo ont
zaglijk veel bijgedragen. 

Het Vereenigd Koninkrijk werd in dezen slag 
van Waterloo wel niet geboren, doch wij durven 
bijna zeggen, het werd er boven het doopvont ge
houden. Het was opgericht tegen Frankrijk, om 
het Fransche imperialisme te beteugelen. 

En, het droeg te Waterloo het grootsche en, 
voor de Franschen, beleedigende monument der 
Fransche nederlagen. 

Dat alles hadden de Franschen na 1815 niet 
vergeten. Het is nogmaals Victor Hugo, die ergens 
schrijft; „Bonaparte tombé semblait plus haut que 
Napoléon debout". — Waterloo werd voor de 
Franschen een symbool van vernedering en ver
drukking. Waterloo was de oorzaak van de on
gelukkige tractaten van het Congres van Weenen, 
in de oogen der Franschen een Young-plan avant 
la lettre! Waterloo werd het wachtwoord der im
perialisten en rond dat woord schaarden zich, 
eensgezind, alle Franschen, bezield met de revan
chegedachte, die als eerste voorwerp had, het Ver
eenigd Koninkrijk. De Belgisch-Fransche muiterij 
in 1830 was voor een groot deel eene Fransche 
reactie tegen de gevolgen van Waterloo. 

Vlaanderen werd in het Belgische staatsver
band ingelijfd; eene nieuwe periode van scheiding 
der Nederlanders begon. 

Daarover verder uitweiden is o.i. overbodig. De 
Vlaming en ook de Rijks-Nederlander is voldoen
de met het droevige verloop dezer gebeurtenissen 
bekend. 

Doch een feit van groote beteekenis, dat wel
licht minder de aandacht heeft getrokken, is, dat 
Waterloo na 1830 zijne symbolische beteekenis 
niet heeft verloren. 

Bij de Vlamingen, die in 1815, aan de zijde der 
mogendheden stonden, is Waterloo steeds het 
symbool gebleven der heropstanding. De herin
nering aan het Vereenigd Koninkrijk was daaraan 
innig verbonden. 

En bij de Walen? Laten wij de geschiedenis zelf 
door een voorbeeld spreken, alvorens te besluiten. 

In 1890 had een groep jonge Vlaamschgezinden 
uit Brussel het plan opgevat de 75e verjaring van 
den slag van Waterloo in het openbaar te vieren. 

Een regen van protesten in de Franschtalige 
Belgische pers. 

Ondanks alle tegenwerking, verdachtmakingen, 
en ondanks de onverschilligheid van vele Vla
mingen die volop bezig waren met de verkiezings
campagne, kregen de inrichters zeventien vereeni-
gingen en ongeveer 400 man mee, in hun optocht, 
die op 22 Juni naar Waterloo trok. 

Franschgezinde tegenmanifestanten waren ook 
opgekomen en — de geschiedenis is eene gedurige 
herhaling! — betoogers en tegenbetoogers kwa
men in botsing, er werden slagen uitgedeeld, en 
de tegenbetoogers riepen: ,,A bas les faux Beiges! 
Vive la France!" Bij het monument te Waterloo 
werden gelegenheidstoespraken gehouden door 
den betreurden Vlaamsch-nationalen activist Mau-
rits Josson, door een Duitscher en een Rijksneder
lander. 

Daarna werden in koor „De Vlaamsche Leeuw", 
„Die Wacht am Rhein . „W^ien Neerlandsch 
Bloed" en „God save the Queen" gezongen. Des 
avonds werd te Brussel eene groote meeting ge
houden. 

De reactie der Fransch schrijvende en Fransch 
gezinde bladen was geweldig. De betooging, 
schreven zij, was eene uitdaging aan Frankrijk, 
„une exagération flamingante!" 

De Vlamingen antwoordden, en toen kwamen 
de Walen, — de mannen die in 1815 aan de zijde 
van Napoleon stonden — op het tooneel. 

Er werden meetingen gehouden, en op een dier 
meetingen te Verviers verklaarde de bekende 
sociaal-democratische volksredenaar Léon Defuis-
seaux: „Eene coalitie van flamingantisme, clerica-
lisme en pruissisch caporalisme heeft onlangs eene 
belachelijke betooging gehouden op het slagveld 
te Waterloo, eene betooging die beleedigend is 
voor gansch Wallonië eti voor Frankrijk, ons oud 
en onvergetelijk vaderland. 

„Aan hen, die op het graf der Fransche solda
ten, het Hollandsche Rijk betreurd hebben, ant
woorden wij vandaag, dat wij er fier op zijn Gal
liërs en afstammelingen te zijn der revolutionnai-
ren van 1789. 

„Frankrijk werd beleedigd. Wij die eene herin
nering in ons levend houden, wij protesteeren 
krachtdadig, omdat wij de herinnering aan het 



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

verleden wakker roepen. Wij komen uit het oude 
Gallië en daarom beminnen wij Frankrijk. Nooit 
zullen wij ons oude vaderland verloochenen, het 
frankrijk van 1789". 

Bij protestmeetings lieten de Walen het echter 
niet. 

Er werd besloten op de Waterloo-betooging te 
antwoorden met een optocht naar het slagveld van 
Jemappes, om er de herinnering te herdenken der 
victorie, die de Zuidelijke Nederlanden in de 
macht van Frankrijk bracht. 

De Jemappes-betooging zou op 6 Nov. 1890 
plaats hebben. De gemeenteraad van Parijs besloot 
zich op die plechtigheid officieel te laten ver
tegenwoordigen, nadat gemeenteraadslid Chau-
vières had verklaard: ,,Het gaat hier om een poli
tieke daad te stellen door den gemeenteraad van 
Parijs ten einde de macht der Fransche Republiek 
uit te breiden." 

De Fransche gezant te Brussel, de heer Bourée, 
schonk zijn steun aan de inrichters en bijna alles 
was klaar . . . toen de regeering van minister Beer-
naert de betooging verbood. 

Te Parijs werd de Waterloo-agitatie voort
gezet. Defuisseaux ging er protesteeren tegen het 
verbod van minister Beernaert. Hij beschuldigde 
den Belgischen Koning Leopold II van Duitsch-
gezindheid, en in eene rede, welke hij te Parijs 
hield, op 9 November, drie dagen na de verboden 
betooging, verklaarde hij: „Minister Beernaert liet 
de Fransche regeering weten, dat hij de betooging 
van Jemappes ging verbieden; en intusschen ging 
Koning Leopold te Berlijn het wachtwoord ver
nemen om te zien of er niets te doen viel ten 
einde eene nieuwe overweldiging van Frankrijk 
voor te bereiden. Te Potsdam heeft men Leopold 
voorgesteld een verbond met Duitschland te slui
ten om Frankrijk te verpletten" (O quae mutatio 
rerum!). En citoyen Hubbard, sociaal-democra
tisch lid der Fransche Chambre des Députés, 
voegde erbij: „Gij waart voornemens de verjaring 
der groote Fransche overwinning te Jemappes te 
vieren. Welke ontroering had Frankrijk niet ge
voeld, indien het Belgisch volk op zijn eigen grond
gebied dien grooten verjaardag had zien vieren, 
vooral nadat men de Duitschers, door het reptie
lenfonds betaald, den smaad had zien werpen op 
de te Waterloo gesneuvelde Franschen' . 

Op voorstel van citoyen Chauvières werd eene 
krachtdadige motie aanvaard, en door alle aan
wezigen door een eed bekrachtigd! Wij lezen 
daarin o.m.: „De Belgen, te Parijs gevestigd, be
tuigen hunne verknochtheid aan Frankrijk, hunne 
minachting voor de Duitschgezinde listen van Leo
pold II van Saksen—-Coburg—Gotha, en verkla
ren, dat, indien een gevaar ooit Frankrijk be
dreigde, zij trotsch en gelukkig zouden zijn hun 
bloed te mogen vergieten om het te verdedigen '. 

Tot daar de Waterloo-herdenking van 1890 en 
hare gevolgen1). 

Men voelt daarin onmiddellijk de scherpe tegen

stelling die Walen en Vlamingen steeds verdeeld 
heeft. 

Op het slagveld te Waterloo was die tegenstel
ling al gebleken. De Walen streden aan de zijde 
van Napoleon; de Vlamingen aan de zijde der 
mogendheden. 

In 1830 stonden de Vlamingen aan de zijde van 
Willem I, de Walen aan de zijde van Frankrijk. 

En hooger-op in de geschiedenis, op het einde 
der XVIe eeuw, scharen de Vlamingen zich rond 
Willem van Oranje; de Walen nemen de wapenen 
op voor Spanje. 

Op het einde der XlXe eeuw herdenken de 
Vlamingen Waterloo, de Walen Jemappes. Water
loo was voor de Vlamingen een weldaad; voor de 
Walen was het een ramp. En Jemappes was voor 
de Vlamingen een ramp; voor de Walen een wel
daad. 

Bij de scheiding op het einde der XVIe eeuw, 
te Waterloo en in 1830 stonden de Vlamingen en 
de Walen tegenover elkaar. En die tegenstelling 
heeft België niet kunnen verminderen. 

Integendeel! 
Nog leeft bij de Vlamingen de herinnering aan 

Waterloo. Verleden jaar, bij het 115e verjaarfeest 
der nederlaag van de Fransche legers, hebben alle 
Vlaamsch-nationale bladen daaraan een artikel 
gewijd. Onlangs nog besloot het Vlaamsche Front-
Antwerpen de Waterloo-herdenking weer jaar
lijks op te vatten en zoo mogelijk uit te breiden 
om in 1935, bij de 120e verjaring, een grootsche 
betooging op het slagveld zelf in te richten. 

Ook de Walen en Franschen vergeten Water
loo niet. Jaarlijks brengen zij een bezoek aan het 
slagveld om hulde te brengen aan de Fransche 
legers, overwonnen door „la coalition nordique . 
Naar zij voorspellen, zal dit huldebetoon van dit 
jaar af een algemeener en grootscher karakter 
dragen. 

Het zal voortaan ingericht worden door de 
„Avant-Garde Wallonne" van Brussel, onder den 
naam van „pélérinage franco-beige de Waterloo". 

Het zou ons geenszins verwonderen, moesten 
de Walen eens, vroeg of laat, het monument van 
Waterloo verniétigen. 

Het plan om dit monument, dat de Walen en 
Franschen als beleedigend voor hen beschouwen, 
te doen verdwijnen, werd reeds vroeger verdedigd 
door Albert du Bois, in zijn bekend gedicht „La 
Destruction du Lion de Waterloo . en later door 
Raymond Colleye in „L opinion Wallone , ,,Le 
Soir" (van Parijs), „La Petite République" (van 
Parijs) enz. 

Dat de Walen doen, wat zij best vinden. 
Wij, Rijksnederlanders en Vlamingen, zullen 

Waterloo gedenken als eene gebeurtenis, die heil 
en zegen bracht over de Nederlanden, die de gees
telijke en stoffelijke heropleving der Nederlanden 
inluidde. 

Waterloo bracht aan Vlaanderen de regeering 
van Willem I. Deze heeft ervoor gezorgd, dat, on-
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middellijk na 1870, Vlaanderen mannen bezat, die 
het vrijwaarden tegen een volledige opslorping 
door de Fransche en Latijnsche cultuur. 

In dien zin was Waterloo de wieg der Vlaam-
sche en der Groot-Nederlandsche beweging. 

Daarom mogen wij Waterloo niet vergeten! 
Sint-Truiden, 22 Mei 1931. 

JAN BRANS. 
1) Zie: Dr. Paul Fredericq. Schets eener Geschiedenis der 

Vlaamsche Beweging. 

HET OVERWICHT DER FRANSCHE 
BESCHAVING i) 

De briefwisselaar van de heide in ,,de Noor-
derklok , heeft goed werk gedaan met zijn poging 
de Fransche snoeverij over de „Prépondérance de 
la Culture frangaise" aan de kaak te stellen. Maar 
ik geloof, dat dit werk stelselmatig moet worden 
voortgezet en op wetenschappelijke wijs. Want 
wij staan stellig en zeker voor drie geweldige 
krachten, die den waan in het schijn-over-
wicht der Fransche beschaving in stand houden: 

1 ) de sedert eeuwen gevoerde propaganda op 
allerlei wijs, vanaf de opgeschroefde reclames van 
reisbureaux in samenwerking met Fransche spoor
wegmaatschappijen en grondspeculanten in Fran
sche badplaatsen, tot de uitdeeling van Fransche 
ridderorden toe; 

2) de duizenden jaaroude drang van noordelijke 
bevolkingen naar het Zuiden, waardoor, mede door 
het feit dat alle verbindingen met de Nederland-
sche koloniën over Frankrijk loopen, het reisdoel 
der meeste Nederlanders over Parijs gaat en niet 
naar Londen of Berlijn. 

3) het feit dat de gemiddelde mensch geen 
eigen bezonken oordeel heeft en tegenover vreem
de beschavingen staat als de dorpeling, die zich 
vergaapt aan de in klatergoud en blinkende loo-
vertjes gekleede kermisgasten, onder wier schit
terende plunje de innigste misère zich verbergt. 

Een ander bezwaar is, dat het zoo moeilijk valt 
om in een twistgesprek over de waarde van be
schavingen, het begrip waarover men twist te om
lijnen. 

Het Fransche woord „culture", aan het Latijn 
ontleend, omvat in figuurlijken zin kunst en we
tenschap, en, neemt men Petit Larousse ter hand, 
dan ontbreekt juist de beteekenis, waarin het veelal 
gebruikt of misbruikt wordt, n.1. ter aanduiding van 
uiterlijke beschavingsvormen, dat de Franschman 
met „civilisation" aanduidt. 

Ons woord beschaving daarentegen omvat (zie 
Valkhoff's woordenboek) zoowel „culture" als „ci
vilisation". Daarnaast hebben wij het woord „be
schaafdheid , dat volgens Valkhoff vertaald mag 
worden met: „politesse, civilité, civilisation, urba-
nité". En zoeken wij nu op wat deze vier woorden 
weer beteekenen, dan krijgen wij: 

„politesse": „hoffelijkheid, beleefdheid, heusch-
heid, welgemanierdheid"; 

„civilité: „hoffelijkheid, beleefdheid"; 
„civilisation : „beschaving, verbetering der 

zeden". 
„urbanité": „gemanierdheid, hoffelijkheid, wel

levendheid". 
Het eigenaardige is dus, dat de beteekenis van 

„culture" moeilijk te omschrijven is en dat Larousse 
het in de gebruikelijke beteekenis niet kent (Editie 
1924), wel „civilisation", dat hij de tegenstelling 
noemt van „barbarie". 

De groote moeilijkheid over vragen van „culture", 
of laat ons liever het eigen woord „beschaving" 
nemen, te twisten is dus, dat dit woord in zijn 
uitgebreide beteekenis eigenlijk omvat: „de volle 
levensuiting van een volk". 

De beschavingshoogte van een volk komt dus 
tot uiting in: 

a) zijn beheersching der stoffelijke wereld: wel
vaart en techniek; 

b) zijn geestelijke ontwikkeling: staatswezen, 
kunst, wetenschap, wijsbegeerte; 

c) zijn zedelijkheid: godsdienst, zieleleven, gezin 
en verhouding tusschen de geslachten; 

d) zijn uiterlijke wellevendheid: beleefdheid, 
zindelijkheid, kleeding. 

Maar dat is nog niet genoeg. 
Wil men twee volken in hun beschaving ver

gelijken, dan kan men die afmeten: 
a) loodrecht: naar de hoogste toppen, die op 

een bepaald gebied bereikt worden, Rembrandt 
stellen tegenover Watteau bijv.. Vondel teqenover 
Molière. 

b) waterpas: de doorsneebeschaving, dus bijv. 
de analphabeten tellen, enz. 

Maar ook dat is nog niet genoeg. Vooral de 
uiterlijke beschavingsvormen, het beheerschen der 
stoffelijke wereld, en ook wetenschap en kunst, 
worden in groote mate niet bepaald door de be
gaafdheid en den aanleg van het volk, maar door 
klimatologische, economische en aardrijkskundige 
verhoudingen, „Beschaving" is voor een groot deel 
afhankelijk van stedenvorming, praal van hof 2) en 
hoogen adel. Woorden als „hoofschheid, heusch-
heid, hoffelijkheid", in het Fransch „courtoisie" en 
„urbanité", zelfs het woord „civilité", „civilisation", 
duiden reeds op het samenhangen met een vorste
lijk hof of stadsbeschaving. Onze taal kent 
„steedsch" tegenover „boerschheid", het Fransch, 
„urbanité tegenover „rustre, rustaud, rusticité". 
Wanneer men dus vergelijkt het IJslandsche volk 
met het Fransche, mag men niet aan de Fransche 
zijde in de weegschaal werpen de Notre Dame, 
Eifeltoren en de kostbare koninklijke paleizen. Is 
waarlijk de beschaving van het Fransche volk 
wel af te meten naar de kunstuitingen van vóór 
de Revolutie, toen een reeks van spilzieke vorsten 
om eigen grillen en die hunner koninginnen en nog 
meer die hunner maïtressen te voldoen, prachtige 
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bouwwerken hebben geschapen, ten koste van de 
volkswelvaart, zoodat het bankroet moest leiden 
tot de Revolutie? Neen, de beschaving van een 
volk, mag niet worden afgemeten naar de kunst 
ontstaan uit ongebreidelde verspilling van zijn vor
sten. Een volk, dat van oudsher door zijn werkelijke 
volksbeschaving heeft belet, dat absolute vorsten 
dwaasheden begingen, staat hooger, dan het volk, 
dat in slavernij gehouden, boven zich uit gelegen
heid gaf tot opbloei van een kunst, waaraan het 
zelf geen deel had, zooals bijv. in het Oosten. 

En ook zelfs bij de waardeering der uiterlijke 
beschaving, dient men schijn en wezen uit elkaar te 
houden. Vlotte omgangsvormen, modieuse kleedij, 
die een ieder zich eigen kan maken in stadsbescha
ving, door naapen, mogen kenmerk zijn van be
schaafdheid, niet van innerlijke beschaving. De 
welbespraakte, gladde handelsreiziger in confectie
pak en namaak-Stetson, is veel minder een gaaf 
karakter dan de zwijgzame stugge boer in zijn 
echte hoerendracht. 

En uit de memoires der Hollandsche gezanten 
aan het hof van Lodewijk XIV leest de Neder-
landsche en ook de Fransche nazaat met verba
zing het verschil tusschen „beschaafdheid en „be
schaving". Toentertijd, toen reeds het Parijsche 
hof den toon gaf in hoofsche manieren en kleeding 
aan gansch Europa, in het schitterende paleis van 
Versailles, waaraan nu nog de toerist zich ver
gaapt, meldden de Hollandsche gezanten aan 
hunne Hoogmogenden te 's Gravenhage, hoe zij 
hun zakdoek voor den neus moesten houden en 
voorzichtig hun voeten moesten zetten op de trap
treden, wanneer zij op audiëntie gingen, omdat die 
trappen dropen van faecaliën der hoog-adellijke 
hovelingen en hun lakeien, ja zelfs der markiezin
nen en hunne dienstboden, omdat behoorlijke ge
legenheden ontbraken. 

Reeds vanaf de 16e eeuw waren de Venetiaan-
sche gezanten getroffen geworden door de zinde
lijkheid der Nederlanden. En was niet tot voor 
kort en ook nu nog provinciaal Frankrijk berucht 
om het ontbreken van wat men van oudsher bij 
ons „gemak" of „bestekamer" noemt? 

Hangt beschaving af van het aantal pluimen op 
uw hoed, het aantal knoopen aan uw jas, of de 
snit en stof van uw kleeding? 

En hier nu vallen mij alle vrouwen in de rede: 
Maar de Parijsche chic, de Parijsche mode kunnen 
toch niet ontstaan zonder den beroemden Fran-
schen smaak? 

Ook hier heeft Fransche smaak, Parijsche kunst
zin even weinig met de mode te maken, als Neder-
landsche smaak, Amsterdamsche kunstzin met de 
diamantslijperijen. 

Toen na de onrustige middeleeuwen het land-
verkeer toenam door de vestiging van het Fran
sche Koninkrijk, werd de kunst en mode van Ve
netië, Brugge, knooppunten van zeehandel, ver
drongen door die van Parijs, nadat Italiaansche 

kunstenaars door de Medicis aan het Parijsche hot 
waren gekomen en in Lyon de zijdeindustrie van 
Italië was overgebracht. Parijs werd knooppunt 
van het landverkeer en zóó ontstond te Parijs de 
mode-industrie, die, wat mannenkleeding betreft 
reeds in het begin der 19e eeuw verdrongen werd 
door de Londensche Mode: Redingote, smoking, 
enz. In hoeverre wordt nu de mode bepaald door 
Franschen of Engelschen smaak? Of liever Parij-
schen of Londenschen smaak? Wij weten, dat de 
werkelijke mode niet door de mode-industrie ge
schapen wordt. Het zijn individuen, die hetzij on
der de mannen, hetzij onder de vrouwen, een mode 
doen ontstaan, de „beaux" en de „belles ". Het 
zijn zonder uitzondering mannen of vrouwen van 
smaak, die een mode doen wijzigen. De koningen 
der mode-industrie hebben daarbij geen andere rol, 
dan dat zij hun oor te luisteren leggen en zoodra 
blijkt, dat een verzinsel van een man of vrouw, die 
den toon aangeeft, inslaat, daarna aan heeren of 
dames met veel geld en weinig eigen smaak die 
nieuwe vorm aanpraten. Zoo zegt men dat de 
hoeden-leveranciers te Londen weer den strooien 
hoed willen lanceeren, nu de Prins van Wales in 
den afgeloopen winter, toen het zomer was in 
Zuid-Amerika, op zijn tocht daar, weer den ge
wonen strooien hoed droeg. 

Een anecdote zal dit verduidelijken, uit mijn 
eigen ervaring. In een hoofdstad van het verre 
Oosten, waar duizenden Westerlingen van dertig 
nationaliteiten een weeldeleven leiden van veel uit
gaan, droeg in den winter van 1922 op 1923 iedere 
dame der uitgaande wereld een avond-toilet, be
staande uit een soort ouderwetsche nachtpon zon
der versiering, glad langs het lijf, tot even onder 
de knie, zooals toen „mode" was overal elders, 
van Berlijn over Parijs tot in New York enz., nog 
tijdens den oorlog ontstaan vermoedelijk uit „zui
nigheid". 

Het was eigenlijk een belachelijke mode. De 
„mode" leidt tot eenvormige dracht, behoudens 
kleur of bijversiering. Deze mode dus stond alleen 
aan vrouwen, slank van lijn, middelmaat. Was men 
lang en mager of dik, maar vooral, was men kort 
en dik, dan stond het volkomen belachelijk. Maar 
niemand ziet dat, als de mode regeert. De rijkste 
dames toonden zich in die verre hoofdstad uitslui
tend in origineele Parijsche costumes. Elk vóór- en 
najaar kwam uit Parijs een vertegenwoordiger van 
een beroemd modemagazijn in een der groote 
hotels gedurende weken en verkocht koffers vol 
met Parijsche „mode". Bovendien — de lage franc 
verleidde ertoe — bestelde men rechtstreeks uit 
Parijs. De minder rijke dames lieten hun costumes 
maken bij een paar Poolsche naaisters, gezusters, 
waarvan er één eenmaal 's jaars de 15.000 K.M. 
aflegde naar Parijs om nieuwe „modellen". Maar, 
hoewel het een publiek geheim was onder de 
dames, dat velen, die zoogenaamd hun japonnen uit 
Parijs hadden, ze ter plaatse bij de Poolschen héd-
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den laten maken, was men toch nooit zeker van wat 
uit Parijs kwam en wat ter plaatse was gemaakt. 
Ook in den Haag en Brussel zijn er weinig beken
de naaisters, die net zulk werk leveren als „Parijs". 
Let wel, dat de mode, die in 1922 heerschte, er 
eenige jaren over gedaan had om de vorige mode 
te verdringen. De mode-industrie doet net als de 
automobielindustrie: elk jaar een kleine, doch merk
bare wijziging om de rijke menschen te dwingen 
om een nieuw costuum te nemen, de mode breidt 
zich uit totdat de industrie in groote series kan 
werken voor het groote publiek en daaruit de groote 
winsten maakt. Juist zooals de achtcylinder eerst 
bij enkele dure merken ontstaat en dan tot de 
serieartikelen gaat hooren. 

Toen was er in die verre stad, veertig dagen 
van Parijs, een Hollandsche dame, wel slank, maar 
groot, die het in haar hoofd kreeg op een avond te 
verschijnen in keurslijf en klokrok, „geïnspireerd" 
op Scheveningsch costuum. Zij liet het maken bij 
de Poolschen, maar onder geheimhouding, om te 
kunnen zeggen dat het de laatste Parijsche mode 
was. Die leugen was noodig, omdat anders bij 
voorbaat alle „charme verloren was. Tusschen 
al die lange sladoods en dikke tonnetjes in nacht
pon verscheen een vrouw, jong, de lengte gebroken 
door het keurslijf, een rok halverwege de kuit. Het 
werd een triomf. Enkele dagen daarna kwam de 
Poolsche vragen of zij Mevrouw's model mocht na
maken, verschillende dames hadden gevraagd of 
zij het kon. Mevrouw gaf haar toestemming. Dien 
winter droegen een zestal dames de nieuwe „Pa
rijsche mode. De Poolsche, energiek, ging naar 
Parijs en liet daar eveneens het model namaken en 
kwam met een berg terug. In den winter van 
1923/24 droeg de helft der dames keurs en klok
rok, nu werkelijk grootendeels uit Parijs. In den 
zomer van 1924 bevatten de Parijsche modejour
nalen het nieuwe model als „dernier cri de Paris" 
en tot op heden hield deze mode voor avondtoilet 
stand met steeds langer wordende rok en „taille". 
Zóó heb ik toevallig een nieuwe mode zien ontstaan 
en ik sta voor de waarheid in. 

Hiermede is het geheim der Fransche mode
industrie onthuld. Door haar verbindingen over de 
geheele wereld merkt zij spoedig hoe ergens ver 
weg, in Valparaiso of New York, in Berlijn of 
Weenen, in Tokio of Peking of Shanghai, een 
dame met eigen smaak iets uitvindt, dat bij de om
geving „inslaat . Of het een hoedvorm is, of een 
patroon, of een stof, dat doet er niet toe. Zoo ont
staat plotseling de drang naar Schotsch-bonte 
stoffen, of een bloempatroon, of een klokhoedje. 
Er is geen mode-koning te Parijs of elders, die 
in zijn bureau opeens verzint welke nieuwe mode 
hij zal „ontdekken , Hij weet door zijn uitgebreide 
cliëntèle, dat ergens iets nieuws is gedragen, dat 
bij anderen navolging vond. Dit neemt hij dan over. 
Zijn eigenlijke kunde helpt hem om het nieuwe 
mode-model aan te passen aan dikken en dunnen; 
om vrouwen, die niet weten welke kleuren of stof

fen haar staan, te helpen; om al die nietige dingen 
als een strookje hier, een strikje daar, met smaak 
te plaatsen. Maar de „mode" maakt hij niet. Van
daar, dat praktisch gesproken een mode jaren noo
dig heeft om door te dringen. Zij sterft zoodra tot 
in het afgelegenst oord de dienstbode op haar 
Zondagsch gekleed gaat naar „de mode en dan 
heeft reeds hier of daar een vrouw met smaak iets 
nieuws verzonnen en heeft de uitgaande wereld er 
zich al van meester gemaakt. Zóó is precies aan te 
geven, hoe de tegenwoordige mode van halsket
tingen, armbanden en ringen van halfedelgesteen-
ten, zelfs glas, is ontstaan. De oorsprong lag bij 
de Amerikaansche rijke toeristen, die na den oorlog 
elk jaar bij duizenden naar China kwamen. China 
en Japan liggen maar een 12 dagen stoomens van 
Vancouver. Daar vonden zij te Peking smaak
volle kettingen enz. van „Peking Blue" (glas
kralen), „jade", amethyst, bergkristal, enz. voor 
spotprijzen, zoodat zij bij elk toilet een in kleur 
passende versiering konden dragen. Toen begon 
de handelaar in Europa en Amerika ze in Peking 
op te koopen om ze met 1000 pCt. winst te ver-
koopen aan hen die de lange reis niet konden 
maken en eindelijk begon in Europa de industrie 
met haar namaak, en schoten overal de winkels in 
halfedelsteenen als paddestoelen uit den grond. 
Een enkele maal mislukt zulk een poging een 
mode te „pousseeren". Toen Toetankamen in 
Egypte werd opgegraven en alle bladen en tijd
schriften vol stonden over Toetankamen, brachten 
toeristen uit Egypte ringen, kettingen a la Toetan
kamen mede. Men maakte Toetankamen stoffen, 
met patronen aan Egyptische kunst ontleend, maar 
het bleek te bizar en sloeg niet in. 

Het staat verder vast, dat veel z.g. Parijsche 
hoeden en japonnenmodellen niet in Parijs, niet 
in Frankrijk worden gemaakt, al worden zij daar 
verkocht. Zoo verzon niet Parijs de sjamberloeks, 
de sjaals van Kashmir, de Spaansche Manilla
sjaals, de pyama's enz. 

Het geloof in de superioriteit van den Franschen 
of Parijschen smaak duurt slechts zóólang als de 
dames erin „gelooven". Weenen o.a. dat vroeger 
voor Oost-Europa dezelfde beteekenis van ver
keersknooppunt had als Parijs voor West-Europa, 
was op weg Parijs te verdringen. 

En onkunde speelt bij waardeering een groote 
rol. 

Neem Parijs als wereldstad. Zij, die met Parijs 
dweepen, blijken meestal van de rest van de wereld 
niets te kennen. Als werkelijke moderne wereld
steden overtreffen New York, Londen en Berlijn 
Parijs verre. 

Nog steeds heet het Ville Lumière — waartoe 
het eigenlijk nimmer recht had. Maar niet zoodra 
verlaat men de boulevards, of Parijsche voorname 
straten zijn slechter verlicht dan die in Hollandsche 
provinciesteden. Zóó spelen onkunde en inbeelding 
hierbij een groote rol. 

Een voorbeeld uit de staatkundige geschiedenis; 
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De Fransche Revolutie geldt bij de Franschen en 
allen die Frankrijk beter kennen dan het eigen 
land, als een keerpunt in de geschiedenis der 
menschheid. 

Maar wat was er gebeurd: Een eeuwenlang ver
trapt volk, geleid door halve denkers, die gemerkt 
hadden dat in de Nederlanden en Engeland meer 
vrijheid heerschte, besloot in 1789 na te doen wat 
de Vereenigde Staten in 1776, dus dertien jaar 
vroeqer hadden gedaan, maar waarbij zij een 
voorbeeld hadden in 1692 in Engeland, dat zelf 
weer kon teruggrijpen naar de Nederlandsche ge-
schiedenis van 1581. En de Spanjaarden van 1931, 
die de Marseillaise laten spelen, zooals trouwens 
alle socialisten der wereld, die dweepen met het 

Vrijheidslied" van Rouget de 1 Isle, die blijkbaar 
plagieerde, hadden moeten teruggrijpen naar het 
placaet der Staten Generaal, gedagteekend 26 Juli 
1581 uit's Gravenhage, aanvangend: 

De Staten Generaal der Geünieerde Neder
landen, allen degenen, die deze tegenwoordige 
„zullen zien ofte hooren lezen, Saluyt. Alzoo een 
'.iegelijk kennelijk is, dat een Prince van den Lande 
''van Gode gesteld is Hoofd over zijne Onderzaten, 
"om dezelve te bewaren ende beschermen van alle 
„ongelijk, overlast ende geweld, gelijk een Herder 
"tot bewarenisse van zijn schapen: ende dat d'on-
„derzaten niet en zijn van Gode geschapen tot 
'.behoef van den Prince, om hem in alles wat hij 
,.beveelt, weder het goddelijk of ongoddelijk, recht 

of onrecht is, onderdanig te wezen, ende als sla-
,,ven te dienen . . . (volgt het vertoog van Philips' 
inbreuken op de volksrechten en besluit). 

„Doen te weten: Dat wij 't gene voorsz over-
gemerkt, ende door uitersten nood als voren, ge
drongen zijnde, bij gemeenen accoorde, deliberatie 
ende overdragen, den Koning van Spangiën ver
klaard hebben ende verklaren mits dezen ipso jure 
vervallen van zijn Heerschappije, Gerechtigheid 
ende Erfenisse van de voorzeide landen , enz. 

Deze daad 200 jaren vóór de Franschen stelde 
een rechtsbeginsel. Het was te moediger, omdat 
men den machtigsten vorst der aarde, terwijl hij 
veilig in Spanje zat en zijn beroemde geoefende 
en geharde troepen tot in het hart van het land 
stonden, dat beginsel in het gelaat slingerde. 

De Fransche revolutie was hierbij kinderspel, 
een krankzinnige orgie van bloed, een gerechte
lijke moord op een reeds afgezet, berooid, door 
iedereen verlaten braaf huisvader, die geen andere 
zonde op zijn geweten had, dan te zijn geweest 
een te braaf man, niet opgewassen tegen de taak 
erfgenaam te zijn van spilzieke, verwaten oorlog
zuchtige voorouders, die het Fransche volk, on
danks hun ondeugden, vergood had en nog ver
goodt, om zich te wreken op den braven middel-
matigen nakomeling. 
(Slot volgt). VAN ES. 

1) De kracht waarmede de Alliance fran^aise in Neder
land optreedt, heeft ertoe geleid, dat wij overstroomd wonden 

met verheerlijkingen der Fransche cultuur. Wordt klaar en 
duidelijk uiteengezet in welk opzicht op sommige gebieden 
de Fransche geest en cultuur uitblinkt, dan is daar niets 
tegen. Maar bijna al die uitingen vervallen in algemeen
heden van hysterische bewonderaars, die er plat voor op 
hun buik liggen. Een afschrikwekkend voorbeeld van opper
vlakkigheid is m.i. een artikel van A. de Beneditty, juge a 
Amsterdam, verschenen in een Parijsch blad en overgeno
men door de „Gazette de Hollande" van 15 Mei 1931, met 
het gebruikelijk slot, dat elk twee vaderlanden heeft: het 
eigene en dan Frankrijk. 

2) Wij weten hoe reeds sedert de Middeleeuwen vreemde
lingen verbaasd waren over de weelde der Vlaamsche, later 
Hollandsche burgerij, die zelfs vorstenhoven in de schaduw 
stelde. Daarom meen ik, dat de overname van tal van 
Fransche woorden in de Middeleeuwen veroorzaakt is door 
den mechanischen invloed van de Hofcultuur van het Hene-
gouwsche en Bourgondische Huis, inbegrepen den dwang 
door de vorsten opgelegd tot bezigen der Fransche taal aan 
het Hof, de Kanselarijen enz. Dit verklaart tevens hoe om-
qekeerd Germanismen inslopen onder het Beiersche en 
Oostenrijksche Huis (zie Verdam, Geschiedenis der Nederl. 
taal), hoewel onbetwist de Dietsche volkscultuur hooger 
stond dan de Hoogduitsche. 

DE „RAAD VAN VLAANDEREN" 
Sedert wij het tot stand komen van den „Raad 

van Vlaanderen" hebben aangekondigd — deze 
derde Raad ontstond eindelijk, na een proclamatie 
van dichter René de Clercq en hij was de derde, 
omdat er reeds twee voorgangers waren tijdens 
den laatsten oorlog —, welnu dan, sedert het tot 
stand komen van den derden „Raad van Vlaan
deren", heeft deze Raad enkele bekendmakingen 
aan het volk van binnen- en buitenland mede
g e d e e l d .  . . .  

In de oprichtingsvergadering op 15 Maart U. is 
de onderstaande „Beginselverklaring" als basis 
van de werking van den „Raad aangenomen: 

De Vlaamsche Nationalist is zich bewust, dat 
alle Vlamingen behooren tot de Nederlandsche 
volksgemeenschap. 

Derhalve moet het einddoel van het VI. natio
nalisme zijn, het innigste samengaan te bewerk
stelligen der gescheiden deelen van den Neder-
landschen stam. 

Als aanvangsaktie ter verwezenlijking van dit 
ideaal moeten de Vlaamsche nationalisten het zelf
beschikkingsrecht veroveren zooals dit elk vrij volk 
bezit, d.w.z. buiten de medezeggenschap om van 
vreemden, dus ook van de Walen, meester zijn 
over hun eigen Vlaamsche aangelegenheden en 
moeten zij in volle vrijheid kunnen bepalen welke 
die eigen aangelegenheden zijn. 

Die politieke zelfstandigheid zal dan eerst ver
wezenlijkt zijn, wanneer de wetgevende, uitvoe
rende en rechterlijke macht over Vlaanderen be
rust in handen van Vlamingen en de betrekkingen 
tusschen Vlamingen eenerzijds, en andere Volke
ren of Staten anderzijds, door Vlamingen worden 
onderhouden en geregeld. 

Ter verwezenlijking van dit doel is de Vlaamsche 
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Nationalist bereid broederlijk samen te werken 
met allen die hetzelfde VI.-Nationaal beginsel hul
digen". 

Het is hier niet de plaats om de verschillende 
punten van deze belangrijke beginselverklaring te 
bespreken. Enkele woorden en zinsneden hebben 
wij toch onderstreept, ten einde er een bijzondere 
aandacht op te vestigen. 

Het komt ons voor, dat, al is het wellicht de 
bedoeling geweest, door het invoegen van den zin 
over de „verwezenlijkte zelfstandigheid" wanneer 
„de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 
in handen van Vlamingen berust", de aanhangers 
eener Waalsch-Vlaamsche federatie ter wille te 
zijn, toch uit de proclamatie bezwaarlijk iets anders 
kan gelezen worden, dan dat Vlaanderen volkomen 
los moet worden gemaakt van het Walenland. 

De „Raad" zal hier volkomen klaarheid moeten 
brengen. Laat de „Volkenbond" te Genève nu 
sedert jaren leven op de „basis" van allerlei ge
vaarlijke misverstanden! Aan een misverstand 
als basis heeft de „Raad van Vlaanderen" niets. 
De „Raad" zal den Gordiaanschen knoop moeten 
doorhakken. Welke beslissing naderhand nog ge
nomen wordt, zullen wij te zijner tijd aan onze 
lezers mededeelen. 

Het Bestuur van den „Raad" (de leden van 
Raad en Bestuur blijven voorloopig onbekend; 
alles wordt onderteekend door den voorzitter dr. 
A. Borms), heeft over de organisatie eenige inlich
tingen gegeven, en wel deze: 

„De vertegenwoordiging in den Raad is ge
grondvest op de breedst mogelijke wijze, in opzicht 
van schakeering in den Vlaamsch-Nationalen strijd, 
wijsgeerige overtuiging en gewestelijke indeeling. 

Na de verkiezing van het Bestuur hebben de 
aanwezige leden in handen van den Voorzitter 
den eed (of de plechtige belofte) afgelegd. 

In de oprichtingsvergadering zijn verder drie 
Kommissies benoemd: 

1. Een kommissie voor de behandeling der poli
tieke aangelegenheden. 

2. Een kommissie voor de geldmiddelen, die 
belast is met de organisatie en de propaganda 
voor vrijwillige belasting ten bate van de aktie 
van den Raad. 

3. Een kommissie voor de pers en propaganda. 
Onmiddellijk na de oprichtingsvergadering heb

ben de kommissie's een bijeenkomst gehouden tot 
regeling der verdere werkzaamheden". 

* * 
* 

Wanneer wij vervolgens de eerste groote pro
clamatie van den „Raad" aan het Vlaamsche volk 
beschouwen, dan brengt dit ons nóg nader tot de 
gedachte, dat de „Raad zich niet tevreden zal 
stellen met een België, dat in federatieven vorm 
een nieuw bestaan zou aanvangen (b.v. volgens 
het ontwerp van Herman Vos, dat nu een wets
ontwerp is geworden). 

De proclamatie luidt als volgt: 

„Het vorige jaar hebben de officieele vertegen
woordigers van België op feestelijke wijze het feit 
herdacht, dat vóór honderd jaar de revolutie is 
uitgebroken tegen het wettelijk gezag van het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

Fransche politici en Fransche officieren hadden 
bij die gewelddadige omwenteling de leiding. De 
inlijving van het huidige België bij Frankrijk stond 
hun hierbij voor oogen. Een ander doel hadden 
zij niet. 

Deze toeleg is verijdeld. Uit den naijver der 
Mogendheden is de Belgische Staat geboren. 

Frankrijk heeft echter zijn doel nooit prijsgege
ven. Toen de inlijving van België niet mogelijk 
bleek, wilde Frankrijk zijn heerschappij over België 
zonder annexatie verwezenlijken. Het vond in 
België zijn aanhangers. De inlijving der geesten 
zou aan de inlijving van den grond voorafgaan. 
Daarom daarom alléén — werden onderwijs, 
bestuur, gerecht en geheel het openbaar leven in 
Vlaanderen verfranscht. 

De regeeringen van den Belgischen Staat, die 
elkaar sedert 1830 zijn opgevolgd, hebben deze 
verfranschingspolitiek stelselmatig en met volhar
ding voortgezet. 

De kolenrijkdom onder den Vlaamschen bodem 
is uitgeleverd aan de winzucht van vreemde, 
Waalsche en Fransche kapitalisten. 

Een geheim Fransch-Belgisch militair verdrag 
stelt de bloem van onze Vlaamsche jongelingschap 
ter beschikking van den Franschen Generalen 
Staf, om in den eerstvolgenden Europeeschen 
oorlog voor Frankrijk te worden geofferd. 

Een fortengordel van de Zwitsersche grens naar 
Maaseik en vandaar over Antwerpen en Gent 
naar de Noordzee zal de militaire grens van 
Frankrijk verleggen naar het hart van Vlaande
ren. Zelfs de schijn van een onafhankelijken Bel
gischen Staat zal hiermede ophouden te bestaan. 

1930 was het feest onzer schande. In dat jaar 
is de eeuw van Vlaanderens onderdrukking vol
tooid. 

Vergiftigd door onderwijs in een vreemde taal, 
uitgezogen voornamelijk ten behoeve van vreemd 
kapitaal, •— verwaarloosd door de verbasterde, 
zoogenaamde „hoogere" standen, ten prooi aan 
geestelijke, stoffelijke en sociale ellende heeft het 
volk van Vlaanderen in de eerste 85 jaar van 
België's bestaan niet den moed, niet de kracht ge
vonden om den aanslag op zijn leven af te weren. 

In den wereldoorlog, toen de nood het hoogst 
was, scheen echter de redding dichtbij. 

In den nacht der oorlogstijden zijn uit dit volk 
vrouwen en mannen opgestaan, die de redding van 
Vlaanderen hebben ter hand genomen. 

Hun woord en hun daad vonden weerklank in 
de Vlaamsche volksziel. 

Vervolging, broodroof, dwangarbeid en dood
straf hebben de nationale wedergeboorte van ons 
volk niet kunnen verijdelen. 

Vlaanderen, ons Vaderland zal leven! 
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Vlaanderen kan echter alleen dan vrij ademen, 
dus leven, wanneer de macht van de franskiljon-
sche minderheid, die samenspant met den Waal-
schen vreemdeling, door den Vlaamschen volks
wil wordt gebroken. 

Om die macht te breken, om de ontplooiing der 
Vlaamsche volkskracht mogelijk te maken, is er 
maar één middel: de zelfstandigheid van Vlaan
deren ook in staatkundig opzicht! 

Het Vlaamsche volk moet meester zijn in eigen 
huis. De wetgevende, bestuurlijke en rechterlijke 
macht over Vlaanderen moet geheel en uitsluitend 
in handen gelegd worden van eigen Vlaamsche 
volksgenooten. 

Vlaanderen dient zijn plaats in te nemen in de 
rij der vrije volken, om zijn betrekkingen met 
andere Volken en Staten zelfstandig naar eigen 
Vlaamsch inzicht te regelen. 

Dit program te verwezenlijken is het doel van 
den Raad van Vlaanderen, die te Antwerpen is 
opgericht op 15 Maart 1931. 

Volk van Vlaanderen! 
De Nationale wedergeboorte van het oude, fiere 

Vlaanderen is de vrucht van honderdjarig lijden. 
Gij zelf hebt het in uw macht den dag te be

palen, waarop het juk der vreemde dwingelandij 
voor goed zal worden afgeschud. 

In eendracht machtig, worde Vlaanderen groot! 

Namens den Raad van Vlaanderen, 
De Voorzitter, 

(w.g.) Dr. Aug. Borms. 
* * • 

Reeds in de bovenstaande proclamatie bekleedt 
de buitenlandsche politiek een niet onaanzienlijke 
plaats. Maar de „Raad" is van plan — wat zeer 
te loven valt — bijzondere zorg aan de buiten
landsche politiek te besteden: Een uitvoerig 
memorandum in verschillende talen wordt de 
wereld ingezonden ten einde de voor Vlaanderen 
zoo gevaarlijke éénzijdig Franschgezinde politiek 
van België te brandmerken. Dit is voortreffelijk 
werk. 

Onlangs nog heeft in 't volle Fransche parlement 
te Parijs, het kamerlid Franklin Bouillon gezegd: 
„La frontière de la Belgique, c' est notre frontière" 
(De grens van België is onze grens). Vlaanderen 
wordt immers, zeker op bevel van den Franschen 
Generalen Staf, door een zwaren muur van staal 
en beton bij Frankrijk als het ware ingemetseld, 
een bolwerk, dat zich ook langs de grens van 
Nederland uitstrekken zal en een uitvalspoort zal 
worden voor de „vreedzame bezetting van ver
dere Nederlandsche gebieden. 

In verband hiermede heeft reeds het Bestuur van 
den „Raad" de onderstaande motie aan de pers 
laten geworden: 

„Het bestuur van den Raad van Vlaanderen, 
vergaderd te Antwerpen op 2 Mei j.1., 

o v e r w e g e n d e ,  

dat de veiligheid der kleine Volken alleen kan 
worden verzekerd door de voortschrijdende ont
wikkeling der internationale rechtsgedachte, die, 
naar het woord van Paus Benedictus XV in zijn 
vredesboodschap van 1917 en volgens de resoluties 
der in 1923 te Hamburg weder opgerichte Socia
listische Arbeiders Internationale, de moreele 
macht van het Recht moet doen zegevieren boven 
de materieele macht der bewapening ; 

dat de deskundige kritiek op de militaire plan
nen, zoowel op die, welke door Generaal Helle-
baut als door den Chef van den Belgischen Gene
ralen Staf, Generaal Galet, zijn uitgewerkt, het 
afdoende bewijs levert, dat in bewapening geen 
veiligheid is te vinden; 

dat de annexatie van Eupen, Malmédy en St. 
Vith, alsmede de eenzijdig naar Frankrijk georiën
teerde buitenlandsche politiek van de Belgische 
regeering, waarvan het Fransch-Belgisch militair 
accoord van 7 September 1920 de hoeksteen vormt, 
het oorlogsgevaar in West-Europa oproept; 

s t e l t  v a s t ,  
dat het Kabinet ]aspar èn zich zelf èn de Fran

sche regeering misleidt, wanneer het militaire plan
nen bouwt op de volkomen ongegronde verwach
ting, dat het Vlaamsche Volk opnieuw bereid zou 
zijn de levende strijdkrachten te leveren voor een 
oorlog, waarbij Vlaanderen geen enkel belang 
heeft; 

v e r k l a a r t :  
dat de nationale bewustwording in Vlaanderen 

de moreele zekerheid schept, dat de politieke zelf
standigheid van het Vlaamsche volk in een nabije 
toekomst zal worden verwezenlijkt; 

dat de eerste daden van het zelfstandige Vlaan
deren behooren te zijn: 

1. de erkennning van het zelfsbeschikkingsrecht 
der bevolking van Eupen, Malmédy en St. Vith 
om desgewenscht zich opnieuw aan te sluiten bij 
haar Duitsch vaderland; 

2. de afbraak der forten en militaire versterkin
gen, die op Vlaamschen bodem zijn gebouwd; 

3. de afschaffing van het leger, dat vervangen 
behoort te worden door een beperkte veiligheids
macht; 

d o e t  e e n  b e r o e p  o p  d e  g e k o z e n e n  v a n  h e t  
Vlaamsche Volk om te stemmen tegen alle kre
dieten voor militaire doeleinden, die uiteraard als 
een gevaar voor den Vrede en als volkomen nut
teloos voor de veiligheid moeten verworpen wor
den; 

e n  b e s l u i t  d e z e  m o t i e  t e r  k e n n i s  t e  b r e n g e n  
van de pers". 

* * 
* 

Het ligt niet in onze bedoeling, deze motie kri
tisch te onderzoeken. Wij willen alleen drie vra
gen stellen: le. Is het wel gewenscht, de buiten
landsche politiek van den „Raad afhankelijk te 
maken van bepaalde godsdienstige of internatio-
naal-politieke boodschappen en resoluties? 2e. Zal 
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Vlaanderen zijn bestaan niet hebben te vrijwaren 
door krachtiger middelen dan door een „beperkte 
veiligheidsmacht"? 3e. Is de Belgisch-Fransche 
verwachting wel degelijk reeds ongegrond, ,,dat 
het Vlaamsche volk opnieuw bereid zou zijn de 
levende strijdkrachten te leveren voor een oorlog, 
waarbij Vlaanderen geen enkel belang heeft"? 

Is die Belgisch-Fransche verwachting reeds nu 
volkomen ongegrond? . . . 

Wij zouden het de Bestuursleden van den 
„Raad" gaarne juichend nazeggen, als wij niet 
vreesden vooralsnog een voorbarige uitspraak te 
doen. 

Komt het werkelijk ooit zóóver, dat het Vlaam
sche volk zijn levende strijdkrachten aan Franco-
België weigert, dan zal België, niet Vlaanderen 
zieltogend zijn. 

J. D. 

EENWORDING IN HET 
VEREENIGINGSWEZEN 

III i). 
Hoezeer het hierboven onder II aangekondigde 

„Katholiek Congres voor Noord en Zuid" in eene 
dringende behoefte van het aan Rome onderhoo-
rige deel van „Vlaanderen" zal voorzien, laat ook 
April-nummer 6 van „Schakels" nog weer eens 
zien. In de „Kleine Rubriek" toch van dit nummer 
wordt opnieuw melding gemaakt van oprichting 
van een aantal Vereenigingen, allen op heel-
Nederlandschen, dus Dietschen grondslag wel is 
waar, geene echter op . . . Roomsche basis tevens. 

Kant en klaar kwam reeds, volgens dit jongste 
nummer van „Schakels", de „Federatie van Arbei
ders-Esperantisten in het gebied van de Neder-
landsche taal", waarvan dus, behalve „Hollan
ders", ook „Vlamingen" de leden zijn. In het 
Antwerpsche vooral bestaat een actieve kern van 
„Vlaamsche" arbeiders-esperantisten. 

Wijders schrijft „Schakels , dat in voorbereiding 
is een Dietsche Kampeer Vereeniging, terwijl ook 
een tweetal jeugdherbergen, naar Rijks-Neer-
landsch voorbeeld, binnenkort in ons buitenrijksche 
Neerland, met name te Linth in de provincie Ant
werpen en te Brussel, zullen worden opgericht. 

Te Antwerpen werd voorts opgericht eene a f -
deeling der „] ongeren-V redesactie", welke „Hol
landsche" Vereeniging hiermee gezegd kan wor
den tot eene heel-Neerlandsche te zijn uitgebot; 
temeer meenen wij deze Vereeniging thans eene 
Dietsche te mogen heeten, daar „Schakels" ons 
mededeelt, dat deze, hare nu gestichte Antwerp
sche af deeling besloot „voorloopig" — wij hopen 
toch integendeel: blijvend? — als gemeenschap
pelijk orgaan aan te nemen Vredesstrijd, hetwelk 
tot nu, slechts spreekbuis was der ,.Hollanders".2) 

Tenslotte verblijdt ons Schakels met de mede-
deeling, dat zoowel de „Hollandsche", als de 

„Vlaamsche" Bond van Socialistische Studenten 
besloten „Kentering", — tot heden het orgaan 
slechts van den „Hollandschen" Bond —, tot ge
meenschappelijk blad aller Neerlandsche Socialis
tische studenten te bestemmen. 

Uit dit alles blijkt wel duidelijk, dat men in 
Roomschen kring, — overigens juist zoo sterk op 
organisatorisch gebied —, zeker niet te vroeg komt 
met het besproken Congres in de komende maand 
Juli. Dat tal van Roomsche Vereenigingen, op 
Dietsche wijze opgebouwd, er het gelukkig gevolg 
van mogen zijn! 
Waalre, (Noord-Brabant). 

J. A. W. SWANE. 
1) Vgl. voor I en II „De Dietsche Gedachte", jaargang 

V, nr. 11. 
'") „Vlaanderen" van 6 Juni 1.1. (blz. 172) bracht in

middels reeds het bericht eener eerste gezamenlijke Vergade
ring der „Vlaamsche en „Hollandsche" leden dezer heel-
Neerlandsche Vereeniging, zulks te Diksmuiden ter gelegen
heid van de Ijzer-bedevaart op 21, 22 en 23 Aug. a.s. 

Nu deze van-vrede-droomenden zich op dietsche wijze 
organiseerden, is het nu ook voor de „wakkeren" niet het 
oogenblik om heel-Neerlandsche Vereenigingen te doen ont
staan uit hunne deel-Neeriandsche? Acht b.v. de Rijks-
Neerlandsche „Vereeniging tot bevordering der Volksweer
baarheid" nu ook den tijd hiertoe niet gekomen? Zoo ja: 
zij make zich den „Vlaamschen" Neerlanders bekend! en 
blijve „wakker"! 

ROZEN UIT HET ZUIDEN 

Van België aan: 
T. Benard te Terneuzen, technisch ambtenaar 

van den Rijkswaterstaat (ridder in de orde van 
Leopold II). 

Dr. J. C. Diehl, inspecteur van den geneeskun
digen dienst der landmacht (groot-officier in de 
orde van Leopold II). 

Ch. J. van Ledden Hulsebosch te Amsterdam 
(officier der orde van Leopold II). 

Vice-admiraal L. J. Quant (grootkruis van de 
orde van Leopold II). 

C. Rühl, kapitein ter zee (commandeur der orde 
van de Kroon van België). 

Van Frankrijk aan: 
L. C. Buurveld, leeraar aan de 3e H.B.S. met 

5-jar. cursus te Rotterdam (officier d academie). 

(9—23 Juni.) 

DISTELS 

Een nauw hoorbaar geritsel 

Het is geen zeldzaamheid, dat onze tegenstan
ders ons een „roerige", „lawaai-makende" groep 
noemen, en wij zijn daar zoo langzamerhand aan 
gewend geraakt. Het verwonderde ons dan ook niet 
weinig, onlangs in een redactioneel artikel in „De 
Avondpost", naast veel malligheden (o.m. dat 
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Noord-Nederlanders er toch vooral niet aan moeten 
medewerken om het ,,Belgische volk" te splitsen) 
te lezen, dat wij, „Groot-Nederlanders", slechts 
een „nauw-hoorbaar geritsel" geven. 

Het is waar, struisvogels hebben groote, onbe
dekte gehooropeningen. Maar omdat zij zoo her
haaldelijk den kop in het zand steken, willen die 
groote onbedekte openingen nog al eens verstopt 
geraken. Zoo kan het gebeuren, dat onze stem
men hun als nauw-hoorbaar geritsel in de gehoor
openingen klinken, als zij den kop een oogenblik 
voorzichtig uit het zand halen . .. 

Bedenkelijke woorden 

In de feestvergadering van de Nederlandsch 
Zuid-Afrikaansche Vereeniging heeft Dr. J. Th. 
de Visser het vertrouwen uitgesproken, dat. „als 
er weer wat gebeurt , het bloed den Nederlanders 
door de aderen zal stroomen, zooals het heeft ge
stroomd door de aderen van Charles Boissevain, 
den vroegeren hoofdredacteur van het Algemeen 
Handelsblad, die zoo fier heeft getuigd van zijn 
groote liefde voor Zuid-Afrika, iets waarmee hij 
zoowel het volk van Nederland als dat van Zuid-
Afrika een dienst heeft bewezen. 

Zulke ophitsende, en voor een gunstige sfeer 
schadelijke woorden moesten toch eigenlijk ver
boden zijn. Er is inderdaad weer iets aan het ge
beuren. Gelukkig maar, dat thans een ander op 
den stoel van Charles Boissevain zit, die zich be
ijvert om te verdoezelen, dat er weer iets gebeurt, 
opdat het bloed traag blijve kabbelen door de 
Nederlandsche aderen, ten bate van een goede 
verhouding met een „bevriénden" buurman. 

En Brussel lacht.... 

Zooals men weet, heeft de Nederlandsche 
Regeering in een oogenblik van onbegrijpelijke 
stoutmoedigheid het plan gehad, ter herdenking 
van den Tiendaagschen veldtocht een legerschouw 
te houden op de heide bij Breda. Het plan is waar
schijnlijk door de Brusselsche Regeering verboden, 
en gaat in elk geval niet door. Maar nu de woor
den. waarmee de Nederlandsche Regeering dat aan 
het Tweede Kamerlid Albarda heeft medegedeeld! 
Er bestond inderdaad zulk een plan, maar daar
mee was bedoeld de in 1930/31 gevallenen te her
denken (en aan een herdenking van den helden
dood van Van Speyk heeft de Regeering niet dur
ven meedoen!) en „op te wekken tot dankbaarheid 
voor het feit, dat gedurende een eeuw de vrede 
in het Rijk van Europa heeft mogen heerschen". 
Och ja, vooral niet van „Tiendaagschen veldtocht 
spreken, en liever een historischen bok geschoten! 
Want zooals toch aan ieder, behalve klaarblijkelijk 
aan de Nederlandsche Regeering, bekend is, heeft 
niet sinds den Tiendaagschen veldtocht gedurende 
een eeuw de vrede in het Rijk van Europa ge-
heerscht. Er is daarna ook nog zoo iets gebeurd 

als het beleg van de citadel van Antwerpen, en 
dat was vier maanden later. En is niet eerst door 
het verdrag van 1839 aan den oorlogstoestand een 
einde gekomen? 

In afwachting van de wèl-verdiende belooning 
Een der bestuursleden van den Dietschen Bond 

heeft de vriendelijkheid gehad ons mede te deelen, 
dat het Algemeen Handelsblad in het berichtje over 
de onlangs gehouden algemeene vergadering van 
den Bond den zin geschrapt heeft, waarin wordt 
melding gemaakt van de aan het Bestuur gegeven 
machtiging, om te streven naar een verbod tegen 
het aannemen van buitenlandsche ridderorden. 

Nu, dat verwondert ons niet. In de gegeven om
standigheden is het beter, dat de lezers van het 
Algemeen Handelsblad zelfs niet hunne gedachten 
laten gaan over de vraag, of er iets tegen is, dat 
zooveel Nederlanders b.v. Belgische ridderorden 
aannemen . .. 

Heyman—Van Caenegem 
— Wat is het verschil tusschen de Belgische 

ministers Heyman en Van Caenegem, en geest
driftige schouwburgbezoekers? 

? ? ? 7 ? 
— Geestdriftige schouwburgbezoekers trappen, 

terwijl zij blijven zitten, en de Belgische ministers 
Heyman en Van Caenegem blijven zitten, terwijl 
zij qetrapt worden. 

}. VAN SCHERPENZEEL. 

DIETSCHE BOND 

De Algemeene Vergadering op 30 Mei j.1. 
te Utrecht 

Een liefde voor het gemeenschappelijk ideaal, 
die de meeningsverschillen tusschen ons, misschien 
in menig opzicht van elkaar verschillend, over-
heerscht, en een groot, ietwat beklemmend ver
trouwen in het Bestuur, ziedaar datgene, wat deze 
vergadering in het bijzonder kenmerkte. Was deze 
goede sfeer misschien mede te danken aan het 
huis waarin werd vergaderd, de Dietsche Ta
veerne, met haar vlaggen onzer drie Dietsche 

' volksdeelen, met haar opschriften en schilderijen 
en wapenschilden, die van de Groot-Nederlandsche 
Gedachte spreken, en waarin de talrijker dan te 
voren opgekomen leden zich zoo terstond thuis 
gevoelden? 

De vergadering werd geopend door den Onder-
Voorzitter, Dr. R. de Clercq, die het ten zeerste 
betreurde de vergadering te moeten leiden inplaats 
van Mr. de Koning, wien een hardnekkige onge
steldheid nu reeds vele maanden belet, in onze 
bijeenkomsten te verschijnen. Voorts herdacht hij 
den medestrijder, die ons ontvallen is, den blijden 
maar tegelijk strijdlustigen Flor. Heuvelmans, aan 
wien de afwezige Voorzitter zulk een mooi, in de 
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Dietsche Gedachte opgenomen gedicht heeft ge
wijd, dat vervolgens door hem werd voorgedra
gen. Hij maakte melding van moed-gevende teeke
nen in Noord en Zuid, en sprak, na den Voorzit
ter van den Raad van Vlaanderen, Dr. Borms, 
welkom te hebben geheeten, zijn vast vertrouwen 
uit in de éénwording der Nederlanden nog vóór 
het einde van deze eeuw. 

Notulen en ingekomen stukken gaven tot slechts 
enkele opmerkingen aanleiding. Gaarne werd vol
daan aan het verzoek van de Commissie, belast met 
het nazien van het geldelijk beheer over de jaren 
1929 en 1930, om den penningmeester van dit be
heer te ontheffen, waarna de vergadering het ver
trouwen in de leden dezer commissie vernieuwde, 
door hen wederom met het onderzoek van het be
heer, thans dat over 1931, te belasten. 

Het jaarverslag, dat reeds in de Dietsche Ge
dachte was opgenomen, doch ter vergadering met 
enkele mededeelingen werd aangevuld, bleek de 
goedkeuring der vergadering weg te dragen, even
als het verslag van den penningmeester en diens 
mededeelingen over de begrooting voor 1931. De 
krachtsinspanning van den Bond in het 1830-,.ju
beljaar" van België in aanmerking genomen, achtte 
men den geldelijken toestand niet onbevredigend. 

Tot bestuursleden werden met algemeene instem
ming de aftredenden herkozen, t.w. de h.h. E. 
Besse, Mr. P. W. de Koning, Mr. A. Loosjes, Dr. 
M. Minnaert, Prof. Dr. S. R. Steinmetz en Mr. A. 
J. M. van Wessem. Besloten werd de plaats, open
gevallen door het bedanken van den heer W. F. 
J. den Uijl, die wegens gezondheidsredenen een 
herbenoeming niet kon aanvaarden, voorloopig 
ledig te laten, klaarblijkelijk in het vertrouwen, dat 
in het bijzonder die bestuursleden, aan wier handen 
de voornaamste werkzaamheden zijn toevertrouwd, 
tot de volgende vergadering in staat zullen zijn hun 
taak te volbrengen. 

Na een bespreking over de voorgestelde leden, 
werd besloten de benoeming van enkelen hunner 
uit te stellen. 

Het Bestuursvoorstel, om in de Standregelen 
eenige bepalingen op te nemen betreffende schrap
ping van leden, in het bijzonder van wanbetalers, 
werd, na een korte bespreking, waarvan een wijzi
ging in de inkleeding het gevolg was, zonder stem
ming aangenomen. 

Langdurig werd van gedachten gewisseld over 
het voorstel van het Bestuur, om het te machtigen 
een actie te beginnen voor een verbod, om buiten-
landsche ridderorden aan te nemen. Een der leden 
maakte zich bezorgd over van ridderkruisen ont-
bloote borsten van diplomaten, een ander hief waar
schuwend den vinger op en wees op den te ver
wachten, ernstigen tegenstand, doch de groote 
meerderheid der vergadering juichte het voorstel 
van harte toe. Ten slotte werd het, met slechts één 
stem tegen, aangenomen. De uitwerking werd aan 
het vroed beleid van het Bestuur overgelaten. 

In beginsel werd besloten in te gaan op het voor

stel van een der leden, om Anton Reinhard Falck, 
drijvende kracht bij de Vereeniging van 1814, ont
werper der VIII artikelen van Londen en blijkens 
de toelichting van den voorsteller een vurig Groot-
Nederlander, te huldigen door het aanbrengen van 
een gedenksteen in zijn geboortehuis te Utrecht. 
De vergadering besloot echter in beginsel tevens, 
alsnog op waardige wijze hulde te brengen aan de 
nagedachtenis van dien anderen Groot-Nederlan
der: Jan Frans Willems, wiens opvattingen zoozeer 
verschillen van die van de Belgische leiders van 
het Fonds, dat zich met zijn naam tooit; weliswaar 
heeft de Bond hem in 1930 niet geheel vergeten, 
maar de bijna onopgemerkte hulde, hem te Gent 
gebracht, is niet in overeenstemming geweest met 
de belangrijkheid van zijn figuur, die wij als een 
der eerste Groot-Nederlanders hebben te eeren. 

Tot levendige gedachtenwisseling, waarbij enkele 
malen scherpe meeningsverschillen tot uiting kwa
men, leidde de vraag, door het Bestuur aan de 
vergadering voorgelegd, of de Bond den Tiendaag-
schen Veldtocht zou herdenken. Deze vraag werd 
door de groote meerderheid, die zich hierbij door 
zeer verschillende gevoelens liet leiden, ontkennend 
beantwoord. Een ongeveer even groote meerder
heid vereenigde zich met het denkbeeld, de afzwe
ring van Philips II, die in Juli van dit jaar 350 
jaar geleden plaats vond, en waarbij gewesten van 
Noord en Zuid hand in hand gingen, te herdenken 
op een wijze, in overeenstemming met de belang
rijkheid dezer gebeurtenis, op welker Groot-Neder-
landsch karakter de Bond den nadruk dient te leg
gen. Daarenboven zal aan Vlaanderen, zoo meende 
men, de herinnering aan het afzweren van een 
vreemd, schadelijk staatsbestuur niet weinig te zeg
gen hebben. 

Dr. Borms deed vervolgens mededeelingen over 
de oprichting en het optreden van den Raad van 
Vlaanderen, op welks beteekenis als tolk van 
gansch het bewust-geworden Vlaanderen, ook 
tegenover het buitenland, hij in het bijzonder de 
aandacht vestigde .. 

Waarna de heer W. Goedhuys een belangwek
kende voordracht hield over de gevaren eener 
eventueele Nederlandsch-Belgische Tolunie, een 
onderwerp, dat de spreker volkomen bleek te be-
heerschen. Hij gaf zich in het bijzonder moeite om 
aan te toonen, dat dit plan, voor Groot-Nederlan
ders natuurlijk zonder eenige aantrekkelijkheid, 
ook van Rijks-Nederlandsch standpunt af be
schouwd, ten zeerste verwerpelijk is, omdat het 
groote economische en ook politieke gevaren met 
zich brengt. Hoewel dit bij eenig onderzoek ter
stond blijkt, is de mogelijkheid toch niet geheel uit
gesloten, dat protectionisten, te zamen met de kam
pioenen voor een vriendschappelijke verhouding 
tusschen Nederland en België, er propaganda voor 
zullen maken. 

Nog werd besloten, aan den Senaat van de 
Universiteit van Stellenbosch, die 25 Juni haar 
50-jarig bestaan gedenkt, een brief met geluk-
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wenschen te zenden, en den afwezigen Voorzitter 
telegrafisch van harte een spoedig herstel toe te 
wenschen. 

Zeer velen vereenigden zich na afloop der ver
gadering aan een gemeenschappelijken maaltijd, 
die vreugdevol werd door de voortreffelijke voort
brengselen van de keuken der Dietsche Taveerne 
en den prettigen toon, die er heerschen bleef. 
Tijdens den maaltijd richtte het Bestuur, bij monde 
van Onder-Voorzitter de Clercq, woorden van 
hulde en dank tot het afgetreden bestuurslid den 
Uijl, den geestelijken vader van ons blad, den stil
len werker, die tot zoovele goede dingen den stoot 
gaf, en schonk hem, als blijk van erkentelijkheid, 
het werk „Vlaanderen door de eeuwen heen", of 
althans de tot dusverre daarvan verschenen afleve-
ringenv 

Te betreuren valt slechts, dat niet meer leden 
uit Zuid-Nederland waren opgekomen. Het worde 
erkend: daar valt voor hen voortdurend veel ten 
bate der zaak te doen. Toch komt het ons voor, 
dat een samenkomen van Dietschers uit Noord en 
Zuid ter gelegenheid van de Algemeene Vergade
ringen van den Bond nuttig en noodig is, en zal 
strekken ten voordeele der Groot-Nederlandsche 
zaak. De strijdende voorhoede moet in zoo nauw 
mogelijke aanraking blijven met de achterhoede. 

Moge de volgende algemeene vergadering be
wijzen, dat dit levendiger dan thans wordt beseft! 

BOEKBESPREKING 

Gaan Holland sien. Holland in die hede en 
verlede. Uitgegee deur die Nederlandse Suid-
Afrikaanse Vereniging in Amsterdam en die 
Algemene Nederlandse Vereniging vir Vreem-
delingeverkeer in Den Haag. 

De gunstige ontvangst, die het boekje ,.Waarom 
Holland Besoek?" is ten deel gevallen, heeft, toen 
de voorraad van dit boekje bleek te zijn uitgeput, 
de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging 
doen besluiten een nieuw boekje over Holland uit 
te geven, dat in de eerste plaats bedoelt den Afri
kaner aan te sporen, om, wanneer hij op reis gaat, 
niet te verzuimen Nederland te bezoeken. Dit 
nieuwe boekje „Gaan Holland sien" wijst voorts 
op de ontwikkeling van Nederland vroeger en op 
den groei en bloei van Nederland in den laatsten 
tijd. Het kan er dan ook toe bijdragen om de 
kennis der Afrikaners omtrent Nederland te ver-
grooten en hunne belangstelling voor het moderne 
Nederland te wekken. Ook door de afbeeldingen, 
daarin opgenomen: zoowel wat overbleef van oud, 
schilderachtig Holland, als wat het nieuwe Neder
land te zien geeft, is in beeld gebracht. Vlaanderen 
is, overeenkomstig de in de Nederlandsch Zuid-
Afrikaansche Vereeniging overheerschende opvat
tingen, buitengesloten, wat trouwens reeds uit den 
titel blijkt. 

Een aardig boekje over Rijks-Nederland, dat 
kosteloos verkrijgbaar is aan het kantoor der Ver

eeniging, Keizersgracht 141, Amsterdam-C; voorts 
in Zuid-Afrika bij haar agentschap, Boston House, 
Strandstraat, Kaapstad (postbus 361) en' bij het 
Nederlandsch Cultuurhistorisch Instituut te Pre
toria (postbus 988). 

UIT BOEK EN BLAD 

Uit Het Volk van 3 Juni 1.1.: 
In „de Dietsche Gedachte" geeft de heer L. Si-

mons eventjes „een herschikking" van West-Euro-
pa in overweging: Belgisch Walenland bij Frank
rijk, Fransch en Belgisch Vlaanderen vereenigd, 
later ook met Nederland. Naar hij meent zou een 
aldus „Groot-Nederlandsch" Calais Engeland aan
lokken, omdat het dan niet meer „het pistool op de 
borst van het Britsche Rijk zou zijn. Zoo komt 
hij tot de vraag, „of zelfs dit pacifistische toe
komstbeeld de redactie van „Het Volk" nog niet 
zou kunnen bekoren". Ons antwoord is, dat een 
politiek gewroet, dat een oorlog met Frankrijk in 
het vooruitzicht stelt, ons evenmin kan bekoren als 
de gansche politieke figuur van den heer L. Simons, 
die met zijn Wereldbibliotheek zoo goede dingen 
gedaan heeft, maar ook als Amsterdamsch raads
lid indertijd al getoond heeft in de politiek thuis te 
zijn, als een kat in een vreemd pakhuis. Zulk poli
tiek dilettantisme zou alleen belachelijk zijn, wan
neer het niet in zijn spelen met nationalistische 
volksinstincten een gevaarlijken kant had. 

(Een „onhoffelijk" gedicht, als dat van R. de 
Clercq, lezen wij toch liever. Opstelr. D. G.) 

Leiding van 15 Mei l.l. Voor Groot-Nederlan-
ders van belang zijn: „Dietschers en Friezen" door 
W. Goedhuys, Mr. J. H. H. Hülsmann en Dr. H. 
G. W. van der Wielen, en „Aanteekeningen", 
waarin P. G(eyl) het Federaal Statuut van België 
bespreekt. Voorts maken wij melding van de 
bespreking van Gerard Knuvelder's „Het Ramp
jaar 1830" door H. J. Elias. 

BELANGRIJKE DAGEN VOOR 
DIETSCHERS 

18 Juli, des avonds 8 uur. Dietsche Bond. 
Herdenking van de afzwering van Philips II 

door Noord- en Zuid-Nederlandsche gewesten 
(22 Juli 1581), te Utrecht. Spreker: Prof. Dr. 
P. Geyl. 

Voor nadere bijzonderheden wende men zich na 
10 Juli tot den schrijver: Mr. A. Loosjes, v. Tuyll 
van Serooskerkenweg 146, Amsterdam (Z.) 

25—27 Juli. Nederlandsche Unie. 
Dietsche Landdag te Gent. Nrd.-Nederlandsche 

deelnemers (sters) worden verzocht hunne toetre
ding vóór 10 Juli e.k. te sturen aan den heer E. 
C. de Haas, Corn. Krusemanstraat 31 II, Amster
dam (Z.); Zuid-Nederlandsche aan Mej. Roza de 
Guchtenaere, Lieven de Winnesstraat 34, Gent. Zij 
ontvangen daarna een uitvoerig programma. 
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