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GEVAREN VOOR NEDERLAND 

De kleinere landen van Noordwest-Europa ver-
toonen, behalve België, dat zich wel nooit van 
de Fransche kluisters zal kunnen of willen bevrij
den, een duidelijke neiging, sedert een paar jaren, 
om eene van de groote mogendheden onafhanke
lijke buitenlandsche politiek te voeren. Tot deze 
kleinere neutrale landen behoort ook Nederland, 
dat tot dusver aan de gevaarlijk-verlokkende po
gingen der grootere mogendheden heeft weten 
weerstand te bieden. Engeland wijst aanminnig op 
de Britsch-Nederlandsche gemeenschappelijke be
langen tegenover Japan in de koloniën, en Engel-
sche ministers hebben het over den Rijn als Britsche 
grens, alsof Nederland reeds een aardig vazal
staatje van hun imperium was. Duitschland pro
beert het langs den omweg van een zgn. non-agres
sie-pact. Frankrijk gebruikt zijn vazal België om 
Nederland tot een militair verbond met dat land en 
aldus onrechtstreeks met Frankrijk zelf te verlei
den, een politiek die door menig Nederlander en 
ook door de Vlamingen der Dinaso-richting niet 
wordt doorzien. 

De officieele buitenlandsche politiek van Neder
land heeft, te midden van die gevaren en ondanks 
enkele onvoorzichtige handelingen, tot dusver haar 
neutrale houding weten te vrijwaren. Even dreigde 
afdwaling van den goeden weg, toen Jhr. van Kar-
nebeek door dik en dun, met prijsgeving van Neder
land s heiligste rechten, toenadering tot België 
zocht en inderdaad verslaving van Nederland aan 
België èn Frankrijk zou hebben verkregen, als niet 
de Eerste Kamer hem een krachtig halt had toe
geroepen door de verwerping van het omineuse 
Verdrag met België. Trouw waken sedertdien de 
meest vooraanstaande leden der Eerste Kamer over 
de buitenlandsche politiek van Nederland en we! 
zoo. dat zij, ondanks den zoo gevaarlijken „Volken
bond , deze politiek zoo zelfstandig mogelijk, ja 
zoo neutraal als maar mogelijk houden willen. 

Het resultaat is geweest, dat Nederland met de 
Skandinavische landen (Zweden, Noorwegen, De
nemarken) en Finland, geregeld besprekingen houdt 
en dat reeds onder de ministers van buitenlandsche 
zaken dezer landen het vraagstuk behandeld werd 
of deze landen lid van den „Volkenbond" zullen 
blijven dan wel of zij er uit zullen treden. De 
Zweedsche minister van buitenlandsche zaken 
prof. K. G. Westman heeft in verband hiermede 
en als gevolg van het Abessijnsche avontuur, waar

bij een machteloos Volkenbondslid smadelijk door 
den „Volkenbond in de steek werd gelaten en 
door een machtig lid van dienzelfden „Volken
bond" werd veroverd, onlangs op treffende wijze 
verklaard „dat men er voor op moet passen als 
overwonnene te Genève te komen"! 

Zullen de genoemde kleine Staten — wij moeten 
België hier geheel buiten beschouwing laten, aan
gezien zijn lot militair en politiek met dat van 
Frankrijk verbonden is — te midden der crisis, die 
op dit oogenblik over Europa gaat, stand houden? 
Nieuwe groepeeringen van Staten vormen zich. Het 
beeld wisselt, zoo al niet met den dag, dan toch 
met de maand. De dictatoriaal-geregeerde Staten 
zoeken tot elkander toenadering. Frankrijk, aan den 
anderen kant, tracht het reeds ingewikkelde net der 
vele „regionale pacten", die alle een militair karak
ter vertoonen, nog uit te breiden, waarbij het gevaar 
ten slotte toch niet denkbeeldig is, dat ook Neder
land, via België en een hernieuwd Locarno-verdrag, 
in die pacten wordt verstrikt. Met de zelfstandig
heid van Nederland zou het dan uit zijn. 

Men bedenke, dat die Belgisch-Fransche pogin
gen nooit zullen worden opgegeven. Zij maken een 
integreerend deel uit van de Franco-Belgische 
politiek, waarbij de hoop wordt gekoesterd, dat 
Engeland eens zijn grooten invloed op Nederland 
zal aanwenden om ook dit land tot het aangaan van 
een „regionaal pact te bewegen. Komt aldus een 
nieuw Locarno-verdrag tot stand met „wederzijd-
sche verplichtingen, een verdrag waarbij ook Ne
derland zou worden betrokken, dan staat het als 
een paal boven water, dat dit Locarno, in de prak
tijk, het beeld van het eerste Locarno zal vertoonen, 
d.w.z. dat de anti-Duitsche Fransch-Belgische mili
taire overeenkomst zal worden gehandhaafd, met 
uitbreiding... naar het Noorden. In Engeland, waar 
men met leede oogen de verslaving van België aan 
Frankrijk aanschouwt, ziet men niet voldoende in, 
dat, bij een uitbreiding naar het Noorden van een 
regionaal Locarno-pact, het lot van Nederland dat 
van het huidige België worden zal. Ook in Duitsch
land blijkt men dit nog steeds niet te hebben be
grepen. Dat de huidige Nederlandsche minister van 
buitenlandsche zaken het wèl begrijpt, maken wij 
op uit zijn verklaring te Genève in Juni j.1. afge
legd, toen hij zeide dat Nederland geen deel zou 
nemen aan een „regionaal pact". Moge hij hand
haven! 

Zelfs de aartsvijand van Nederland, Pierre 
Nothomb, de vroegere voorzitter van het Belgische 
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„comité de politique nationale", dat enkele jaren 
geleden ageerde voor de annexatie van ons Lim
burg en Zeeuwsch-Vlaanderen bij België, Pierre 
Nothomb, thans Belgisch senator, verklaarde op 
9 Juli j.1. in den Belgischen Senaat, dat hij een 
militaire overeenkomst met Nederland — mits de 
geschillen met dit land geregeld worden — niet af
wijst en hij noemde in dit verband Nederland „den 
natuurlijken bondgenoot van België"! De geheele 
stemmingmakerij der toenadering tusschen België 
en Nederland, die „twee op elkaar zoo aangewezen 
landen", zooals het dan herhaaldelijk heet, is niets 
anders dan een voorbereiding tot verdere, n.1. mili
taire, onderhandelingen en afspraken. Men weet 
immers in België, dat de Engelsche regeering sinds 
geruimen tijd het doel nastreeft om met de regee
ring te Berlijn tot een „veiligheidsstelsel aan den 
Rijn" te geraken. In dit „veiligheidsstelsel" zou dan 
Nederland, ook militair, betrokken worden. 

Niet minder groote gevaren zouden Nederland 
bedreigen, indien het Fransch zgn. „constructief 
plan van actie voor den Europeeschen vrede", dat 
in April j.1. werd bekend gemaakt, geheel of ge
deeltelijk zou worden verwezenlijkt. Punt 12 van 
dit plan behelst de inrichting van een internationale 
strijdmacht: deze zou in ieder land gevormd wor
den, bestaande uit gemotoriseerde troepen en vlieg
tuigen, in het belanghebbende land onderhouden, 
maar in geval van nood ter beschikking van den 
„Volkenbondsraad" gesteld; de staten zouden, ten 
einde aan hun verplichtingen van wederzijdschen 
bijstand het hoofd te kunnen bieden, strijdkrachten 
van leger-, vloot- en luchtmacht ter beschikking 
van een „Europeesche commissie" of van den 
,,Volkenbondsraad" moeten houden. Dit „Euro
peesche pact" zou niet in strijd zijn met de be
staande of nog tot stand te brengen „regionale 
pacten". Immers: de „Europeesche commissie" of 
een ander door den „Volkenbondsraad" aan te 
wijzen orgaan zou, met een meerderheid van twee 
derden, beslissen of die „regionale pacten" al dan 
niet vereenigbaar zijn met het algemeene „Euro
peesche pact". Men denke niet dat dit Fransche 
„plan voor den Europeeschen vrede" van de baan 
is: de Fransche politici van de Quai d'Orsay zijn 
taai. 

Ten slotte zal het gevolg van de zware politieke 
crisis die Europa op dit oogenblik doormaakt zijn: 
ófwel de oorlog, ófwel eenig plan van „Europee
schen vrede", dat groote gelijkenis vertoont met het 
Fransche „vredespact". In beide gevallen dreigt 
rampspoed voor Nederland. In het eerste geval is 
ieder betoog overbodig: onze grenzen zullen 
hoogstwaarschijnlijk door geen der partijen geëer
biedigd worden. In het tweede geval gaat Neder-
land's zelfstandigheid te gronde onder den schoo-
nen schijn van den „Europeeschen vrede". Het 

tijdig uittreden uit den mislukten „Volkenbond" 
kan hier misschien redding brengen. Dit begint 
men in de Skandinavische landen in te zien. Zullen 
wij in nuchterheid achterblijven? D. B. 

Naschrift. 
In bovenstaand artikel hebben wij erop gewezen, 

hoe hemelsbreed de buitenlandsche politiek van 
Nederland van die van België verschilt. Dit heeft 
nu ook Jhr. Tjarda van Starkenborgh, onze vroe
gere gezant te Brussel, moeten toegeven, nl. in 
een rede voor den Ned. Journalistenkring op 
18 Juli j.1. gehouden. Dat desondanks de ex-gezant 
gewagen kon van „vertrouwelijke betrekkingen" 
tusschen België en Nederland op het gebied der 
buitenlandsche politiek, over „voeling", over het 
„uitwisselen van gegevens", over het „elkander 
raadplegen aangaande vraagstukken van inter
nationalen aard", is o.i. zéér bedenkelijk. Het zou 
er op kunnen wijzen, dat Nederland in zijn buiten
landsche politiek een dubbelzinnige rol vervult: 
eensdeels, voor het oog van de wereld, „zelfstan-
digheidspolitiek", anderzijds, in het geheim, één
zijdige betrekkingen met België, Frankrijk's mili
tairen bondgenoot. Dit kan noodlottige gevolgen 
hebben, in de veronderstelling dat Duitschland te 
weten komt wat nu eigenlijk die „vertrouwelijke 
betrekkingen' — ook op militair gebied? — tus
schen Nederland en België zijn en daarin dan, op 
het kritieke oogenblik, een reden vindt om onze 
„neutraliteit" niet te moeten ontzien. Dat Jhr. 
Tjarda van Starkenborgh tevens de Nederlandsche 
pers den raad gaf, zich van uitingen van sympathie 
voor den strijd der Vlamingen te onthouden, past 
volkomen in het kader der „vertrouwelijke" Hol
lands-Belgische politiek van dezen Belgo- en 
Gallomaan, die nu landvoogd van Nederl. Indië 
wordt. Promoveatur ut amoveatur! Moge hij als 
gezant te Brussel opgevolgd worden door iemand, 
die Nederland niet langer de reputatie zal willen 
bezorgen van een land dat er een dubbelzinnige 
buitenlandsche politiek op nahoudt, doordat het, in 
de praktijk, van zijn „neutraliteit" afwijkt ten 
gunste van België en van het met België militair 
verbonden Frankrijk. D. B. 

NEDERLANDSCHE KOLONISATIE 
NAAR N. GUINEA? 

De vraag om een artikel over dit vraagstuk in 
dit tijdschrift ging uit van den Opstelraad, niet 
van mij. Dit verheugt mij in hooge mate, omdat 
hieruit blijkt, dat in dezen kring de belangstelling 
voor dit onderwerp niet meer gewekt behoeft te 
worden, maar er reeds is. 
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I. 
Voor we kunnen spreken over de vraag of Ne-

derlandsche kolonisatie naar N. Guinea wensche-
lijk en mogelijk is, dient eerst stilgestaan bij de 
vraag: kan, mag of moet (groot) Nederland op dit 
oogenblik aan emigratie denken? 

Om hierop een antwoord te vinden, moeten we 
even een kleine 25 jaar terug gaan. Omstreeks 
1912 (? 1913) verscheen een brochure van Jhr. 
Sandberg over „Landverhuizing". Op grond van 
officieele gegevens toonde hij daarin aan, dat de 
emigratie uit Holland, al droeg deze haast steeds 
een individualistisch karakter, toentertijd een niet 
te verwaarloozen omvang had aangenomen: in de 
laatste jaren voor de oorlog was het zelfs een 
20 .000  personen  per  jaar ,  l e t  wel  per  jaar .  x )  

De belangstelling, door deze brochure gewekt 
voor dit probleem, bleek zoo groot, dat weldra 
opgericht werd de nog bestaande „Vereeniging 
Landverhuizing" en deze vereeniging tegelijk een 
semiofficieel karakter kreeg. 

Van zeer nabij had ik met deze gebeurtenissen 
meegeleefd. 

Voeg hier nu bij, dat kort na 't uitbreken van 
den oorlog prof. Bolkestein mijn leermeester werd 
en deze ons op zijn colleges inzicht gaf in het 
reeds in de oudheid geconstateerde feit, dat oor
logen heel vaak 't verschijnsel van ,,overbevolking" 
verwekken, dan zal men zich wel niet zoo verwon
deren, dat ik omstreeks 1916 op de jaarvergadering 
van 't A.N.V. — ik weet niet meer of 't was in 
Arnhem of Dordrecht — tot het Bestuur de vol
gende vraag richtte: 

,,de geschiedenis leert, dat na eiken oorlog van 
,,eenige beteekenis een oeconomische inzinking 
,.ontstaat, waardoor voor langeren of korteren 
„tijd een periode van overbevolking ontstaat. 
„Gezien de enorme omvang van den huidigen 
„oorlog is het dus te verwachten, dat ditmaal dit 
„verschijnsel zich in heel sterke mate zal doen 
„gevoelen. Welke maatregelen heeft nu 't 
„A.N.V. genomen of denkt het te nemen om te 
„zorgen, dat de te verwachten afvloeiing van 
„Nederlanders uit Holland en Vlaanderen in 
„dusdanige bedding geleid wordt, dat zij niet 
„verloren gaan voor onzen stam, maar er een 
„versterking voor gaan vormen?" 
Nog zie ik de stomverbaasde gezichten der be

stuursleden over zóó'n vraag en uit 't antwoord, 
dat ik bij monde van Mej. Baelde kreeg, bleek heel 
duidelijk, dat t Bestuur over zoo n probleem nog 
nooit nagedacht had. en ook meende, dat 't niet 
bestond. 

Over deze verbazing en dat antwoord van 't 

-1) Volgens ,,de Standaard" van 10 Maart j.1. was dit 
getal 12.000. Vermoedelijk is echter dit getal 't verschil tus
schen emigratie en immigratie. 

Bestuur heb ik mijnerzijds mij toen weer verbaasd. 
Uit Neerlandia zelf had ik de wijsheid geput, dat 
in de 19de eeuw zoo ± een y2 millioen Hollanders 
(hierbij niet inbegrepen de stam,,verwante" Vla
mingen) naar Noord-Amerika geëmigreerd waren 
en daar voor onzen stam verloren waren gegaan. 

Een half millioen op een bevolking van 5-6 mil
lioen, zooals immers de „Staat" Nederland in 1916 
had, is toch waarlijk geen kleinigheid! En dan de 
wetenschap, dat deze afvloeiing nog steeds bleef 
voortduren in een tempo van 20.000 personen per 
jaar 

Het A.N.V. heeft toch, althans had t oen  zeker 
de pretentie van de hoedster te zijn van onze stam-
belangen en schrijft immers in haar vaandel: hand
having van de Nederlandsche eigenaard bij alle 
Nederlanders, waar ter wereld ook. Hoe het Be
stuur van een dergelijke vereeniging voor een ver
schijnsel van een dergelijke omvang en beteekenis 
als het hier gesignaleerde — zelfs al was er van 
oorlog geen sprake geweest — volslagen doof en 
blind heeft kunnen blijven, is mij nog steeds een 
raadsel. 

Als gevolg van die vraag ter jaarvergadering 
bleek mij, dat ook Ir. Cohen Stuart warme belang
stelling voor dit vraagstuk had. Samen hebben we 
toen getracht bij personen en lichamen, die in deze 
richting iets doen konden, belangstelling te wek
ken. Het practisch resultaat was nihil. 

Slechts in zoover heeft — althans voor ons zelf 
— deze poging resultaat opgeleverd, dat we ge
dwongen werden onze aandacht te laten gaan over 
verschillende vraagstukken, die met dit probleem 
samenhingen. 

Zie hier de conclusies waartoe wij kwamen. 
Gezien het volslagen gemis aan belangstelling, 

laat staan instemming bij alle mogelijke officieele 
en officieuze instanties, is het onmogelijk in „vreem
de" landen een dergelijk massale kolonisatie tot 
stand te brengen, dat deze nederzettingen daar 
op den duur hun Nederlandsch karakter zouden 
kunnen handhaven: denk hier aan het x/2 millioen 
in Noord-Amerika! Het beste zal daarom zijn, stre
ken te zoeken onder een geheel of gedeeltelijk Ne
derlandsche overheid. De eenige streken, die hier
aan beantwoorden waren: de Z. Afrikaansche 
Unie, Katanga (in de Kongo) en Ned. Indië. 

Z. Afrika echter bood — dat wisten we — in 
afzienbaren tijd weinig kans voor massale koloni
satie: Katanga schijnt een pracht klimaat te hebben 
(hoogland) en een dito bodem, zoodat dit op den 
duur zeker wat beloofde, mist, ja mits en voor zoo
ver de franskiljonsche mentaliteit in Brussel vol
doende in bedwang was te houden. 

Restte dus als hoofdobject: Ned. Indië! 
Ned. Indië ! ! Dat beteekende de tropen ! Ko

lonisatie in de tropen ? ? 
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Voor ons was dit allang geen dooddoener meer! 
We kenden tegoed de geschiedenis der kolonisatie 
in Suriname en wisten van prof. Pekelharing per
soonlijk, dat z.i. de leuze: „tropen voor blanken
kolonisatie ongeschikt" een door niets bewezen, 
en zelfs zeer aanvechtbare stelling is. Bovendien 
waren er in Ned. Indië immers ook nog hoogvlak
ten met weinig of geen bevolking b.v. op Sumatra, 
maar vooral, ja vooral op Nieuw Guinea met zijn 
bodemverheffingen tot zelfs boven de sneeuwgrens 
en practisch zonder bevolking. 

Zooals gezegd, het practisch resultaat van ons 
pogen was toen nihil. 

Het leek mij wenschelijk dit stukje geschiedenis 
hier op te halen, niet alleen omdat hierdoor al 
dadelijk een goede achtergrond gevormd wordt 
voor de beschouwing van den huidigen toestand, 
maar ook en vooral omdat daaruit duidelijk blijkt, 
•dat onze conclusies van toen niet zich gevormd 
hebben onder suggestie van den laatsten tijd met 
veel lawaai van zekere zijde naar voren gebrachte 
leuzen, terwijl — iets wat speciaal den lezers van de 
Dietsche Gedachte interesseert — er tevens uit 
blijkt dat wij in heel deze zaak steeds uitgegaan 
zijn van het denkbeeld: het volksbelang te willen 
dienen. 

Bezien we nu den toestand van thans! 
Gelijk wij zagen was in de jaren vóór 1914 een 

jaarlijksche emigratie van ± 20.000 personen in 
ons land een normaal cijfer. Toen hadden we een 
bevolkingscijfer van nog geen 6.000.000 en een 
toppunt van welvaart, zooals we er weinig in onze 
geschiedenis kennen. Daartegenover thans een 
bevolking van over de 8.000.000 en een oeco-
nomische toestand om te huilen! Op grond hiervan 
zou te verwachten zijn, dat het jaarlijksch aantal 
emigranten uit ons land wel een veelvoud van die 
20.000 uit 1914 zou zijn. 

In feite echter is na den oorlog de emigratie uit 
ons land tot nihil teruggebracht: kunstmatig, door
dat alle landen, die vroeger daarvoor in aanmer
king kwamen, hermetisch gesloten werden. 

Gezien de hift zoo even genoemde cijfers kun
nen we veilig zeggen: sedert jaren zitten tiendui
zenden al te wachten op de gelegenheid om uit ons 
land te kunnen emigreeren en jaarlijks neemt dit 
aantal nog met minstens een 30.000 tot 40.000 toe. 

Men kent de natuurkundige proef van den ijzeren 
kogel, geheel met water gevuld: zet die lang genoeg 
in de vorst en hij moet barsten, onherroepelijk! 
Zou het met ons land anders gaan, anders kunnen 
gaan? 

De vraag: „mag of moet Nederland thans aan 
emigratie denken", is hiermede wel beantwoord. 

Weer staan we dus, net als 20 jaar geleden 
voor de vraag: waarheen? 

Jammer en nogmaals jammer, dat 20 jaar ge

leden de „hoedster van onze stambelangen" zoo 
doof en blind voor haar taak was. Wat hadden 
we al een stuk verder kunnen zijn met dit probleem, 
thans nu de oeconomische wereldtoestand ons 
blijkbaar er toe drijft de oplossing in dezelfde rich
ting te zoeken als toen het „stambelang" deed! 

Immers dat voor ons overcompleet, — dat lang
zamerhand een reusachtig overcompleet wordt 
met alle gevaren van verpaupering enz. — nergens 
buiten het „Rijk der Nederlanden" thans een plaats 
te vinden is, staat wel vast. 

Ons blijft dus feitelijk alleen over Ned. Indië! 
Van vele zijden is en wordt nog steeds ontkend, 

dat dit een bruikbaar antwoord is op de vraag: 
waarheen met hen? Maar voorzoover mij bekend, 
is van al die zijden nog nooit eenig ander ant
woord op die vraag gegeven, laat staan dan een 
bruikbaar antwoord. 

Bij gebrek aan beter is het dus een onafwijsbare 
plicht te onderzoeken of Ned. Indië of eenig deel 
daarvan voor dit doel geschikt is, en — nog veel 
meer zelfs — of het voor dit doel geschikt te 
maken is. 

Het blijkt dat zeer velen, vooral ook aan offi-
cieele zijde, een soort instinctmatigen afkeer gevoe
len van „dat Nieuw Guinea gedoe". Het waarom is 
duidelijk: het axioma „handenarbeid door blanken 
is in de tropen onmogelijk". Is dit echter wel echt 
een axioma? Reeds had ik gelegenheid te wijzen 
op de uitspraak van een physioloog van wereld
vermaardheid als prof. Pekelharing. Ook noemde 
ik reeds de Hollandsche kolonie in Suriname, die 
ondanks de vele ongunstige factoren, waaronder ze 
te lijden had en deels nog heeft, zich heeft kunnen 
staande houden, ja zelfs nog een aardige toename 
in aantal vertoont. 

Van andere zijde is ook gewezen op Cuba en 
Porto Rico, waar een groot aantal blanken wel de
gelijk arbeid verricht en op de Duitsche kolonisatie 
te Espirito Santo in Brazilië. Zeer speciaal dient 
hier ook gewezen op Tropisch Queensland, het 
aan N. Guinea grenzende deel van Australië, waar 
alle arbeid thans door blanken geschiedt. *) 

Van een axioma kunnen we dus onmogelijk meer 
spreken! Maar dat over die vraag „blankenarbeid 
in de Tropen en op welke wijze" nog heel wat te 
bestudeeren valt, is zeker! Wie hiervoor gelegen
heid heeft of anderen hiertoe kan overhalen, be
wijst m.i. onder de huidige omstandigheden een 
grooten dienst aan ons volk. 

Schijnt het dus dat klimatologisch de tropen 
voor Europeesche kolonisatie niet ongeschikt zijn, 
hiermede is nog niet alles gezegd. Er is aan het 
vraagstuk ook nog een oeconomische kant. 

1) Zie „Het blanken vraagstuk in Tropisch Queensland" 
van R. Herman Cohen in „Mensch en Maatschappij" van 
Mei 1931. 
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Moet een blanke concurreeren tegen een ge
kleurde, die van een paar centen daags leeft, dan 
is hem dit onmogelijk. Ook buiten de tropen: zie 
naar Zuid-Afrika. 

Daarom geeft blanke kolonisatie in een „ge
mengd land" slechts heel weinig kans van slagen. 
We moeten dus zoeken naar een streek waar zoo 
min mogelijk inheemsche bevolking reeds aanwe
zig is. 

Hieruit volgt voldoende, dat in ons Indië eigen
lijk N. Guinea het eenige terrein is, dat in dit op
zicht weinig of geen bezwaar oplevert: een mini
male inheemsche bevolking, die bij toepassing van 
't uit Zuid-Afrika bekende segregatie-systeem, 
zelfs heelemaal geen moeilijkheden in dit opzicht 
baart. 

(Slot volgt) 
W. L. VAN NIEUWENHUIJSEN. 

DE MORNING POST OVER HET GROOT-
NEDERLANDSCHE GEVAAR 

In de Morning Post van 15 Juni noemt de diplo
matieke correspondent van het Engelsche blad te 
Brussel, de houding van de Vlaamsche nationalis
ten, ja zelfs die van den Vlaamschen vleugel van 
de Katholieke partij, van een internationaal ge
zichtspunt gezien, hoogst bedenkelijk. Terwijl men 
— zoo schrijft deze correspondent — algemeen 
dacht, dat de Vlaamsche kwestie, dank zij toe
gevingen op taal- en ander gebied, haar einde 
naderde, heeft de uitslag der verkiezingen zeer 
onverwachts het tegendeel bewezen. 

Het einddoel van het Vlaamsch-nationale blok, 
dat thans 16 afgevaardigden in de kamer heeft, is, 
zegt hij, de scheiding van Vlaanderen van de rest 
van België en de opneming ervan in een nieuwen 
Nederlandschen staat, die zich zou uitstrekken van 
Duinkerken in Frankrijk tot „the Frisian Isles in 
Holland", terwijl men wenscht, dat de Walen, die 
de Fransch-sprekende bevolking vormen, zich met 
Frankrijk vereenigen. Reeds nu verlangen de VI.-
nationalisten volledige administratieve en finan-
tieele autonomie voor Vlaanderen, opheffing van 
het Fransch-Belgische militaire accoord, volledige 
ontwapening met afschaffing van den dienstplicht, 
enz. 

Het succes van de „frontists" (bedoeld worden 
de Vlaamsch-nationalisten) moet volgens den 
correspondent gedeeltelijk worden toegeschreven 
aan ontevredenheid van sommige kiezersgroepen 
over den economischen toestand en aan het finan-
tieele schandaal van den Boerenbond, maar „in 
ruimen kring gelooft men dat ook Duitsch geld tot 
dit succes heeft bijgedragen.' De Vlaamsche sepa

ratistische beweging is inderdaad, meent hij, in haar 
begin, tijdens den wereldoorlog, op touw gezet door 
Duitschland, met de bedoeling de geallieerden te 
verzwakken. Tegenwoordig is men het er in 
Duitschland niet over eens, of het wel verstandig 
is, Frankrijk te versterken met het dichtbevolkte(!) 
industrieele Walenland. De correspondent heeft 
echter den indruk gekregen, dat sommige elemen
ten die de buitenlandsche politiek der Nazi's be
ïnvloeden, thans de herleving der Vlaamsche be
weging begunstigen. In elk gevaJ is het zeker, dat 
de groeiende invloed van de Vlaamsche nationa
listen, in 't bijzonder wat de militaire zijde van het 
vraagstuk betreft, van het grootste belang is voor 
Duitschland en misschien weldra een belangrijke 
factor van Europeesche strategie zal worden. 

Hierop volgt een beschouwing over de verdedi
ging van België tegen een Duitschen inval, de 
ondanks hevige oppositie door Devèze, den „be
kwamen Belgischen minister van oorlog doorge
zette versterking van de oostelijke Belgische grens, 
welk werk, nu Devèze is afgetreden, door zijn 
vijanden ongedaan dreigt te worden gemaakt en 
hiermee is de schrijver, die het meeningsverschil 
over de beste verdediging van België blijkbaar niet 
weet te onderscheiden van het streven der 
Vlaamsch-nationalisten, afgedwaald van het 
Groot-Nederlandsche gevaar, dat hij daarna niet 
meer onder de oogen ziet. Zijn brief eindigt met 
mededeelingen over de Rexisten (bij wie z.i. 
sympathieën voor Duitschland leven) en ontboe
zemingen over het communistische gevaar. 

Bij het stuk is een kaartje van België gerepro
duceerd, waarop deze staat door een rechte lijn, 
loopende onmiddellijk ten Zuiden van Brussel, in 
tweeën is gedeeld. 

Het is onbegonnen werk, te wijzen op de vele 
groote en kleine onjuistheden in dit stuk, dat mede 
door sensationeele opschriften als „Flemish party's 
threat to Western Europe" de aandacht trekt; wat 
de leugen over geldelijken steun van Duitsche zijde 
betreft, mogen de Vlamingen er wel voor waken, 
dat dergelijke onwaarheden in het buitenland niet 
verder verbreid worden. Wij bepalen ons tot de 
vraag — moge zij den correspondent van de 
Morning Post onder de oogen komen — waarom 
het voor Engeland zoo bedenkelijk zou zijn, als de 
,,Low-Countries" tegenover de Engelsche kust tot 
één neutralen, vreedzamen staat gingen behooren; 
als de kans groot is — grooter zeker dan thans —-
dat Antwerpen en de Vlaamsche kust buiten een 
nieuwen oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk 
blijven. 

Waarlijk, als de Groot-Nederlandsche beweging 
er niet reeds was, moest Engeland haar in zijn 
eigen belang uitvinden. Laat men in Londen helder 
uit zijn oogen kijken en niet te veel aandacht 
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schenken aan beweringen van hen, die in de on
zuivere Brusselsche sfeer leven. 

A. L. 

GEEFT ACHT OP DE STEM VAN HET 
BLOED! 

De rede van minister de Wilde te Middelburg 
Een wonderlijke rede heeft de Minister van 

Binnenlandsche Zaken van Rijks-Nederland op 
den groepsdag van het Algemeen Nederlandsch 
Verbond te Middelburg op 22 Mei 1.1. gehouden. 
Een klein-Hollandsche rede vol tegenstrijdigheden! 
„Geeft acht op de stem van het bloed!" riep Zijne 
Excellentie tot driemaal toe uit. Maar tevens ver
kondigde de minister, alsof het iets vanzelfspre
kends is, dat de Rijksnederlanders de échte Neder
landers en de Vlamingen de stamverwanten zijn. 

„Uitgangspunt moet zijn de volksgemeenschap, 
zooals die leeft en werkt binnen de grenzen van het 
Nederlandsche Rijk". Waarom niet de heele 
Nederlandsche volksgemeenschap? De ministerieele 
,,stem van het bloed" ontwijkt de vraag, en ant
woordt, dat men niet eerst een gevoel van saam-
hoorigheid moet wekken jegens de buitenrijksche 
Nederlanders en stamverwanten. Neen, natuurlijk 
niet, dat gevoel gaat met gezonde vaderlandsliefde 
gepaard, is er niet van te scheiden. 

Het is noodig als brood, zegt Z. Exc., dat ons 
volk zijn historie kent. Maar even te voren heeft 
hij getoond die historie zelf niet te kennen, door te 
beweren, dat het verleden ons volk één heeft ge
maakt, terwijl het over drie staten is verdeeld en 
in eenige dezer staten wordt verknoeid. 

Geeft acht op de stem van het bloed! Maar na
tuurlijk staan wij volgens den Minister tegenover 
de buitenrijksche volksgenooten heel anders dan 
tegenover „onze" volksgenooten. Wij zijn met hen 
van dezelfde afkomst. „Met name in onze taal zijn 
de teekenen der familieverwantschap aanwezig. 
De Vlaamsche schilderschool is er een van echt 
Nederlandsch karakter. En op de bouwwerken uit 
den bloeitijd van Vlaanderen kunnen wij als 
Nederlanders trotsch zijn." Maar over de mannen, 
die worstelen om uit de onzuivere Belgische sfeer 
te komen, om weer een Nederlandsch leven te 
leven, moeten wij zwijgen. De ministerieele stem 
van het bloed zwijgt er althans over. 

„Historisch gegroeide staatkundige toestanden 
en verhoudingen moeten worden ontzien"; ja, 
ja, de groei is nu ten einde, de toestanden 
en verhoudingen zijn thans voor immer en altijd 
vastgelegd! De stem van het bloed zegt dat. Maar 
het proces der vervreemding tusschen de „echte" 
Nederlanders en de „stamverwanten" moet worden 

gestuit en er moet toenadering komen. Cultureele 
toenadering, natuurlijk! Waarom geen staatkun
dige? Geeft acht op de stem van het bloed 

Na deze rede werd, om ons niet begrijpelijke 
redenen, de Vlaamsche leeuw gezongen, lied van 
den strijd der „stamverwanten", met welken wij 
ons niet hebben in te laten. 

„Geeft acht op de stem van het bloed!" roepen 
wij met dezen Minister, er aan toevoegend: „maar 
niet op de klein-Hollandsche stem van Z. Exc. 
Mr. }. A. de Wilde, den „echten" Nederlander 
met sympathie voor de „stamverwanten". 

S. D. G. 

EEN PROFESSORBENOEMING IN 
ZUID - AFRIKA 

Volgens per luchtpost ontvangen Afrikaansche 
bladen is tot professor in Nederlandsch en Afri-
kaansch aan het University College te Wellington 
(Kaapprovincie) een dame benoemd, die, volgens 
„The Star" en „Die Burger" van 26 Juni, in 1933 
aan de Universiteit van Amsterdam den doctors
graad in Fransch, Nederlandsch en Duitsch heeft 
behaald. Dit is een dubbele onjuistheid. 

Het Universiteitskollege te Wellington is de 
eenige vrouwelijke universiteitsinrichting in de 
Unie. Zij is geheel in Engelsche, Afrikaanschvijan-
dige handen. Dit maakt het begrijpelijk, waarom 
als professor in het Nederlandsch een daartoe on
bevoegde onder valsche vlag wordt binnengehaald. 

Deze nieuwe professor bezit geen doctoralen 
graad. Zij deed te Amsterdam het doctoraal exa
men in het Fransch; maar den graad van doctor 
behaalde zij niet. Nederlandsch en Duitsch waren 
bijvakken bij haar doctoraal examen, die echter 
geen onderwijsbevoegdheid geven. 

Van harte hoop ik, dat zij deze benoeming, waar
voor zij de universitaire opleiding en zeer zeker 
ook de noodige kennis mist, niet zal aannemen. Ik 
hoop dit in de eerste plaats voor haar zelf, al ware 
het maar om het onrecht, dat zij zou begaan tegen 
die Afrikaansche vrouwen, die wel den doctors
graad in Nederlandsch bezitten en die het bedoelde 
ambt met eere en met recht zouden kunnen ver
vullen. In de tweede plaats om het onrecht jegens 
de Nederlandsche universitaire opleiding en de 
waardeering daarvan in Zuid-Afrika. In de derde 
plaats om de Hollandsch-Afrikaansche zaak, wel
ker goed recht het is, dat aan de Afrikaansche 
hoogescholen het Nederlandsch en Afrikaansch 
door ten volle bevoegde en geestdriftige leeraren 
wordt onderwezen. 

Intusschen geeft dit feit een kijkje op de tallooze 
niet eindigende moeilijkheden, waartegen op onder-
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wijsgebied de nationaal voelende Afrikaners moe
ten worstelen en die als twee druppels water ge
lijken op die welke in België aan de Vlamingen 
worden bereid. Men denke slechts aan de nog geen 
jaar oude benoeming van den eveneens onbevoeg
den dr. F. de Rom aan de Universiteit van Gent. 

Amsterdam, 13 Juli 1936. 
H. BURGER. 

BOEKBESPREKING 

Geschichte von Elsasz-Lothringen. Ausgabe für 
die Elsasz-Lothringsche Jungmannschaft. 
Straszburg, Freibürgergasse 25. 2. Auflage. frs. 3. 

Hoewel in de Elzasser pers tamelijk veel belang
stelling voor den Vlaamschen strijd wordt getoond, 
is er bij de Dietschers van Noord en Zuid niet een 
zelfde belangstelling voor het lot der Elzassers. 
Dit moet ongetwijfeld verklaard worden uit on
bekendheid met dat lot, en met de huidige toestan
den in het thans tot Frankrijk behoorende gewest. 
Daarop wees ook een uitlating van Prof. Geyl in 
zijn Utrechtsche oratie, dat de Elzas, evenals Duin-
kerke, geheel verfranscht is; zelfs Straatsburg is in 
elk geval nog minder verfranscht dan Brussel. 

Het verdient daarom ten zeerste aanbeveling, 
het boekje, welks titel hierboven staat, te lezen. 
Het geeft een beknopt overzicht van de geschiede
nis van het voormalige Rijksland, van de vroegste 
tijden af tot heden, en men leert er geheel andere 
dingen uit dan die, welke de in Fransche propa
ganda gaar gestoofde dagbladcorrespondenten ons 
hebben opgedischt. Zooals bij onze oostelijke buren 
tegenwoordig de legende van het Arische Ras be
staat, zoo vertelt men in Frankrijk het sprookje 
van „1'Alsace frangaise". Wie de hier bedoelde 
geschiedenis van Elzas-Lotharingen heeft gelezen, 
zal beseffen, dat het inderdaad een sprookje is. 

Het land tusschen Vogezen en Rijn is langer 
dan duizend jaar in lief en leed met het Duitsche 
Rijk vereenigd geweest. In lief en leed. In de 
bloeiperioden van de Duitsche cultuur was de 
Elzas middelpunt van Duitsch geestesleven. Het 
hoogtepunt werd bereikt in de 16de eeuw toen 
Straatsburg en Keulen de twee grootste steden 
van het Rijk waren. 

Tusschen 1648 en 1681 is het land in Fransch 
bezit overgegaan en na dien tijd heeft het op gees
telijk gebied bijna geen rol meer gespeeld; juist is, 
dat eenige tientallen generaals van Napoleon er 
zijn geboren. Dat Elzas-Lotharingen tengevolge 
van de Duitsche overwinning in den oorlog van 
1870—71 bij Duitschland werd gevoegd en in 
1918 weder deel ging uitmaken van Frankrijk, 
weten wij allen. Minder bekend is, dat dit 

laatste geenszins algemeen bij de bevolking in den 
smaak is gevallen, hoewel tot en met het proces 
van Kolmar toch nog wel naar buiten duidelijk 
bleek, dat er ontevredenheid heerschte, zich uitend 
in het optreden der autonomisten. 

Daarna echter hooren wij weinig of niets meer, 
wat intusschen geenszins beteekent, dat de op
positie verdwenen is. Parijs volgt thans echter een 
andere taktiek: men zwijgt de zaak dood en ver
mijdt sensatie. Europa moet denken, dat er geen 
„malaise alsacienne" meer is. Het Algemeen Han
delsblad heeft beweerd, dat het autonomisme 
„dood" is, maar verzwegen, dat bij de jongste 
senaatsverkiezingen de twee franschdolle Senato
ren door autonomisten vervangen zijn. 

Daarenboven heeft men een beproefd propa-
ganda-apparaat in werking gesteld: de commission 
alsacienne d'études et d'informations. Zoo komt 
het, dat men het rechte niet meer weet van wat 
daarginds gebeurt. Terwijl heel de wereld schande 
roept over wat in Duitsche concentratie-kampen 
voorvalt, weet niemand iets van de Fransche on
gerechtigheden in den Elzas en de Duitsch-spre-
kende deelen van Lotharingen. 

Daarom verdient dit handige boekje, dat aller
eerst is geschreven met de bedoeling, aan de El
zasser jeugd de geschiedenis van eigen bodem bij 
te brengen, die door eenige bijgevoegde schets
kaartjes is verduidelijkt, ten zeerste bij onze Diet-
sche vrienden ter bestudeering te worden aan
bevolen. 

P. v. O. 

DIETSCHE KRONIEK 

Onthulling van het gedenkteeken voor 
René de Clercq 

De onthulling van het door Jef Cantré vervaar
digde gedenkteeken voor René de Clercq bij diens 
graf te Lage Vuursche is thans bepaald op Zater
dag 19 September, des nam. 4 uur. Het programma 
der plechtigheid is nog niet geheel vastgesteld, 
maar in elk geval zal het woord worden gevoerd 
door Prof. dr. H. Burger, als voorzitter van het 
Comité. Nadere bijzonderheden hopen wij in ons 
volgend nummer te kunnen geven. Reeds nu echter 
spreken wij de hoop uit, dat een groot aantal Vla
mingen aanwezig zal zijn. René de Clercq was een 
Vlaamsche Nederlander en allereerst voor Vlaan
deren zong en streed hij. 

Groot-Nederlanders, brengt dien dag hulde aan 
de nagedachtenis van den strijder voor Zuid-Ne-
derland's bevrijding, door de plechtigheid in het 
boschdorpje bij Utrecht bij te wonen! 
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De slag der Gulden Sporen in het licht van 
onzen tijd 

De Brusselsche briefschrijver van verschillende 
Noord-Nederlandsche provinciale bladen eindigt 
een artikel over den Guldensporenslag aldus: 

„Hoe zien de Vlamingen deze 11 Juli-overwin-
ning in het licht van onzen tijd? 

Vlaanderen leeft, van Vlaamsch standpunt uit 
gezien, nog steeds in vazaliteit. Het worstelt met 
een Belgisch centraliseerend landsbestuur, dat 
Frankrijk in vele dingen naar de oogen kijkt. Het 
feodale regiem der dertiende eeuw is vervallen, 
maar onder anderen vorm teruggekeerd. Cultureel 
en economisch voelt Vlaanderen zich gebonden 
aan het Zuiden; de Fransch-Belgische bankcre-
dieten houden de macht in handen, die door een 
Fransch-georiënteerde politiek bezegeld en beves
tigd wordt. 

Volgens Vlaamsche meening probeert men, on
der het mom van vriendschappelijke betrekkingen, 
van het Zuiden uit, in „vreedzame penetratie" den 
Nederlandschen stam over Vlaanderen heen 
steeds verder naar het Noorden terug te dringen; 
economie en bankkapitaal zouden deze manoeuvre 
bevruchten. De Vlamingen beschouwen zich als 
voorposten van een ontwakend Dietschland en 
evenals in 1302 meenen zij op de bres te staan 
tegen het steeds verder opdringende Zuiden. Vele 
Vlaamsche strijders voor Nederlandsche taal en 
cultuur zijn er van overtuigd, dat indien zij ook 
ten prooi mochten vallen aan verbastering, het 
opdringende Zuiden ongehinderd Noordwaarts 
zal kunnen oprukken en dat eens de dag zal ko
men, waarop Nederland het gevaar zelf zoo hoog 
zal zien rijzen, dat een instinctmatig verzet om 
behoud van eigen aard en eigen beschaving, met 
inzet van de gansche persoonlijkheid der nationale 
gemeenschap, zal geboden zijn. 

Maar, zoo zegt de Vlaamsche strijder, op dien 
dag zal het noodig zijn, dat zulk een verzet een 
bewust Dietsch verzet zal zijn, opdat een even-
tueele overwinning van het Nederlandsche volks
bewustzijn niet, als in 1302, een abstractie, maar 
een levende werkelijkheid weze, zonder terugval 
in knechtschap, zonder nieuwe vazaliteit.' 

Guldensporenslag-herdenking 
Van de viering van den Dietschen herdenkings

dag in het Zuiden valt weinig belangrijks te ver
melden. De Landdag te Keste: kan niet als een 
herdenking van 1302 worden beschouwd, al moge 
Vlaanderen's groot verleden aan alle deelnemers, 
zonder dat dit werd uitgesproken, voor oogen 
hebben gestaan; wij bespreken hem dan ook af
zonderlijk. 

Anders staat het met de herdenking in het 

Noorden. Daar is de 11de Juli nog geen min of 
meer officieele feestdag, daar voelt men nog niet 
algemeen, welke beteekenis de overwinning der 
Vlamingen in 1302, voor gansch de Dietsche Ne
derlanden heeft, maar des te verheugender en 
merkwaardiger zijn er dan ook de Guldensporen
slag-herdenkingen. 

Daar was allereerst de druk-bezochte herden
kingsbijeenkomst van de Haagsche Vlaamsch-
Hollandsche Vereeniging „Hou ende Trouw' in 
hotel Zeerust te Scheveningen. Prof. dr. H. Bur
ger hield de herdenkingsrede, noemde de Gulden
sporenslag een beslissend keerpunt in Vlaande
ren's geschiedenis, omdat hij den Vlamingen het 
besef van eigen kracht schonk en het Vlaamsch 
nationaal gevoel deed geboren worden. Spreker 
besprak in dit verband Conscience's Leeuw van 
Vlaanderen, een werk dat, ondanks een teveel aan 
romantiek en fantasie, toch veel heeft gedaan voor 
de herleving van het Vlaamsche volksbesef. Prof. 
Burger zag de figuren van Pieter de Coninc en 
Jan Breydel herleefd in wijlen mr. P. W. de Koning 
en wijlen René de Clercq. Hij sprak over de hui
dige worsteling in Vlaanderen, gaf als zijn mee
ning te kennen, dat de Belgische machtsstaat door 
het weigeren van rechtsherstel aan Vlaanderen 
zijn eigen graf graaft en besloot zijn rede aldus: 
„Misschien zal geen van ons de teraardebestelling 
van dit wangedrocht beleven, maar ons verlustigen 
in zoo schoon een toekomstbeeld, dat is ons recht. 
Althans op dezen herdenkingsdag van Vlaamschen 
vrijheidszin, van Vlaamschen heldenmoed, van 
Vlaamsche zegepraal." Vóór de rede was een aan
trekkelijk muziek- en voordrachtenprogramma af
gewerkt. 

Terzelfder tijd hield de N.S.B. een herdenkings
avond in de stampvolle zaal van den Dierentuin te 
's-Gravenhage. Ook hier eerst voordrachten en 
zang. De heer H. C. Nije, lid der Provinciale Sta
ten, hield hier de herdenkingsrede. In 1302 ver
sloeg het omhoog strevende Vlaamsche volk een 
groot Fransch leger, maar nog steeds rust Frank
rijk niet: in 1936 poogt het ons te veroveren door 
lintjes en cultureele vereenigingen. Daarna sprak 
Ir. Mussert over „Volk in gevaar"; in zijn rede 
vestigde hij de aandacht op het verbod aan Staf 
Bruggen's gezelschap om Tijl Uilenspiegel te Rot
terdam op te voeren. 

In verband met deze herdenking had „Alarm", 
het Haagsche N.S.B.-weekblad, een Guldenspo
renslag-nummer uitgegeven, dat een uitvoerig, van 
Groot-Nederlandschen geest getuigend artikel be
vatte: „Mijlpaal in de geschiedenis van ons volk." 
Daarin wordt o.m. betoogd, dat de staatkundige 
eenheid van Noord en Zuid in het belang van 
beide deelen is, maar ook in 't belang van den 
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vrede in Europa. Wij lezen nog: „Wij behooren 
tot hen, die de door de Fransche diplomatie in 
1839 getrokken stippellijntjes willen uitwisschen 
en de grenzen van het vaderland trekken daar 
waar ze werkelijk zijn. Dat is aan de taalgrens, 
de natuurlijke grens der Nederlanden". Het artikel 
eindigt met een vurige opwekking, gericht tot de 
geestelijke kinderen van de strijders voor de Diet-
sche eenheid die den dageraad der Dietsche volks
bevrijding niet met sterflijke oogen mochten aan
schouwen, om naar de verwezenlijking van hun 
ideaal te streven. 

Ter gelegenheid van de Guldensporenslag-
herdenking zijn tusschen de leiders van de N.S.B. 
en het V.N.V. onderstaande telegrammen gewis
seld: 

„De N.S.B.-beweging in Nederland voelt met U 
mede de herdenking van den slag der Gulden 
Sporen, de overwinning der ontwakende Dietsche 
volksgemeenschap op het Fransch imperialisme, 
waardoor werd mogelijk gemaakt dat de Neder
landen zich verder kunnen ontplooien op natio-
nalen grondslag." Get. Mussert. 

„Het V.N.V. verheugt er zich over dat ook de 
Nationaal Socialistische beweging in Noord Ne
derland de overwegende beteekenis herkent van 
de overwinning van 1302 voor de volledige ont
plooiing van de Dietsche nationale volksgemeen
schap." Get. De Clercq. 

De Landdag te Kester 
Op den heideheuvel bij Kester hield het 

Vlaamsch Nationaal Verbond den 12den Juli zijn 
jaarlijkschen landdag. Het aantal deelnemers 
wordt door sommigen op 10.000, door anderen op 
15.000 geschat; hierbij moet worden bedacht, dat 
het weer zéér ongunstig was. Daar de regen ten 
slotte in stroomen neergutste, moest het program
ma verkort worden. Veel meer dan de rede van 
leider Staf de Clercq bleef er niet van over. 

Staf de Clercq gaf de verhouding aan tusschen 
Vlaamsch Nationaal Verbond en Vlaamsch-natio-
naal Blok, dit laatste geen partij doch slechts een 
„parlementaire gevechtsformatie, die in het kader 
van den Belgischen staat de bereikbare objectieven 
v an het V.N.V. wil nastreven. De voornaamste 
taak van het V.N.V. noemde hij ook thans weer: 
het propageeren van de hereenigingsgedachte in 
de Dietsche Nederlanden. Geen streven naar een 
ander België, maar volledige ongedaan-making 
van het werk van 1830. Bereidverklaring zich met 
de Walen te verstaan over de liquidatie van den 
Belgischen staat, mits niet aan Brussel als Vlaam-
sche grond wordt geraakt. 

Wat de buitenlandsche politiek betreft zal het 
V.N.V. het Fransch-Belgische accoord blijven be

strijden. „Een Fransche bezetting zullen wij niet 
dulden; geen druppel Vlaamsch bloed hebben wij 
over voor het Fransche streven naar hegemonie." 
Het V.N.V. wil alle binnen- en buitenlandsche 
aangelegenheden toetsen aan het Dietsche belang. 
„Wij willen noch Franschen noch Dietschers noch 
Engelschen worden, maar Nederlanders blijven en 
in geen geval de mogelijkheid verspelen een Ne-
derlandschen staat op te richten." 

Onder de aanwezigen bevonden zich vele 
Noord-Nederlanders, in meerderheid N.S.B.-ers. 
Karakterloosheid. 

Karei Aubroeck, de houwer der beelden welke 
tegen het IJzer-gedenkteeken werden geplaatst ter 
herinnering aan enkele hoofdpersonen in het 
treurspel van Vlaanderen's verdrukking aan het 
oorlogsfront, heeft een ontwerp gemaakt voor een 
gedenkteeken van koning Albert den Belover, dat 
tevens bedoeld is als symbool van de „Belgische 
eenheid", welk ontwerp bekroond is en zal worden 
uitgevoerd. Het zal, naar beweerd wordt, in de 
Ijzer-streek worden opgericht. Een schril voor
beeld van karakterloosheid, een treffend bewijs 
ook van de macht van den staat, die over geld en 
en baantjes heeft te beschikken. 
De Waalsch-Fransche Bedevaart naar 
Waterloo 

Den Hden Juni hebben de Walen voor de 9e 
maal bij het Fransche gedenkteeken te Waterloo 
getuigd van hun liefde voor Frankrijk, hun vader
land, en van den wensch, tot dat vaderland terug 
te keeren. Vele hunner Fransche volksgenooten 
waren mede aanwezig. Het aantal deelnemers 
werd door de inrichters op twaalf tot vijftiendui
zend geschat, maar wij vreezen, afgaande op wat 
wij van Groot-Nederlandsche zijde vernamen, dat 
het er minder waren. Intusschen, het aantal neemt 
elk jaar toe. 

Het kamerlid Michaux, van Charleroi, gaf als 
zijn meening te kennen, dat over enkele jaren ge
zamenlijke beraadslagingen tusschen Walen en 
Vlamingen onmogelijk worden, en dat België geen 
economisch-leefbaar geheel meer is. Een Fransch-
man, Meury, meende dat de Walen Franscher zijn 
dan hijzelf. De Franschman Bastin bracht de 
groeten van de 700.000 Walen van over „de 
onechte grens" en wekte de Walen op om voor 
de hereeniging met Frankrijk te strijden. Het 
socialistische Kamerlid van Belle kwam op voor 
het zelfbeschikkingsrecht der Walen. L'abbé 
Mathieu riep met donderende stem: „Wij moeten 
met den poilu op onze grens staan, om ons tegen 
den inval der barbaren te verzetten... Leve Frank
rijk! Leve Wallonië! Leve de groote Fransche 
natie!" Een operazanger zong de Marseillaise, en 
het „Vive la France" was niet van de lucht. 
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Er waren Waalsche hanenvlaggen bij de vleet, 
ook Fransche vlaggen, maar er was niets Belgisch. 
Ja — er was Belgische politie, die ook de Fran-
schen rustig liet praten en er was een Belgische 
microfoon: het N.I.R. zond de landsverraderlijke 
plechtigheid uit. In zijn angst voor Frankrijk durft 
België niet op te treden tegen een beweging, die 
de Belgische eenheid zeker niet minder bedreigt 
dan de Vlamingen dat doen. 

Na afloop der betooging trok een aantal 
Waalsche betoogers met een specialen trein over 
de staasgrens naar Givet in Noord-Frankrijk, waar 
zij officieel op het stadhuis werden ontvangen. 
Van Belle sprak er: „Het eeuwige Frankrijk heeft 
zijn grens aan de Maas te Luik. Wallonië is 
Fransche grond! De Walen zijn Franschen en 
zullen het blijven!" 

En in ,,Le Messin", het belangrijkste dagblad 
uit den Noordoosthoek van Frankrijk, kon men 
lezen, onder het opschrift: „De beteekenis van 
Waterloo. Drie en een half millioen Walen willen 
weer Franschen worden!' : „De les die uit deze 
betooging te halen is, is deze, dat even trouw als 
de Elzassers en Lotharingers onder de bezetting, de 
Walen, die in 1815 hun Fransche nationaliteit 
verloren, slechts één doel en één wensch hebben: 
haar zoo spoedig mogelijk te heroveren! en 

„het is verheugend om te zien, op het oogenblik 
dat ons land (Frankrijk) worstelt met allerlei 
moeilijkheden, dat zijn gezag nog zoo ongeschon
den bewaard blijft, dat drie en half millioen 
Franschen-naar-het-hart ten allen prijze weer 
willen hereenig d worden met hun vaderland 
De Walen zijn eveneens Lotharingers die van hun 
vaderland afgescheurd werden door de brutale 
macht van het noodlot 

De Brusselsche pers zwijgt dit alles dood en de 
Noord-Nederlandsche pers vertelt er niet veel meer 
van, ofschoon het voor Rijks-Nederland toch zeker 
niet zonder beteekenis is, dat België ten doode ge
doemd is. Zoo wordt ons volk voorgelicht 

Wetsvoorstel inzake amnestie 
De Vlaamsch-nationalistische kamerleden Rom-

see, de Clercq, Borginon, de Backer, Elias en 
Leuridan hebben een wetsvoorstel ingediend, strek
kende tot het verleenen van algemeene amnestie 
voor staatsmisdrijven, gepleegd voor 30 September 
1919. Het wetsontwerp bestaat uit 12 artikelen. 
Voor de geamnestieerden wordt de teruggave ge
vraagd van titels, graden, openbare bedieningen 
enz., alsmede van verbeurdverklaarde goederen, 
hetzij in natura, hetzij in geld. Art. 10 wil aan de 
betrokkenen, leden van het personeel van open
bare of geconcessioneerde diensten recht op pen
sioen geven, waarbij zij worden beschouwd als 
zijnde in den toestand, waarin zij zich zouden be

vinden, indien zij tot nu toe in werkelijken dienst 
waren gebleven, met inbegrip van de rechtmatige 
bevorderingen; in dezelfde voorwaarden mogen ook 
de weduwen en weezen der betrokkenen hun recht 
op pensioen doen gelden. 

Een soortgelijk voorstel, echter veel minder uit
gewerkt, werd van Vlaamsch-katholieke zijde in
gediend. In de toelichting op dit voorstel brengt 
Mr. L. Delwaide o.a. in herinnering, dat zeventien 
jaar na het sluiten van den vrede, België nog steeds 
het eenige land is, dat voor politieke „misdrijven", 
begaan in de oorlogsjaren 1914—1918, geen 
amnestie heeft verleend. 

Mr. van Vessem's beruchte uitlating in de 
Eerste Kamer 

De groote pers heeft, voor zoover ons bekend is, 
geen aandacht gewijd aan de bevreemdende en 
voor ons zoo teleurstellende uitlating van Mr. van 
Vessem in de Eerste Kamer, dat hij tegen het 
streven naar staatkundige vereeniging van Noord
en Zuid-Nederland is. Zóó sterk is haar begeerte, 
om de Groot-Nederlandsche beweging dood te 
zwijgen en te voorkomen, dat over haar ook maar 
gedacht wordt, dat zij de gelegenheid, om de toch 
niet door haar geliefde N.S.B. naar aanleiding van 
Mr. v. Vessem's optreden, eenige pijnlijke vragen 
te stellen, ongebruikt heeft laten voorbijgaan. 

Anders deed „Zwart Front". In een propa-
gandabijeenkomst van de N.S.B. te Hilversum had 
een Zwart Fronter bij het debat opgemerkt, dat in 
strijd met het streven naar een Nederlandsch her
stel ter versterking van de volksgemeenschappelijke 
kracht, door Mr. van Vessem in de Eerste Kamer 
„namens de leiding der N.S.B. (hoe kan het anders 
in een autoritaire beweging) was verklaard, dat 
hij voor en na tegen vereeniging van Nederland 
met Vlaanderen was. De spreker van dien avond, 
de heer van Duyl, antwoordde hierop, dat men 
maar niet alles moest gelooven, wat in de kranten 
staat, en beter deed de Handelingen van de Kamer 
te raadplegen. De Zwart Fronter zeide, dat hij deze 
geraadpleegd had. Volgens „Zwart Front" van 
13 Juni zou de heer van Duyl daarop hebben 
gezegd: „Nu ja, maar van Vessem had altijd veel 
voor de Vlamingen gedaan, evenals de N.S.B. Die 
had den Vlamingen geleerd het Wilhelmus te 
zingen. En dan had de N.S.B. toch maar het 
V.N.V. gemaakt." 

In „Zwart Front" van 20 Juni wordt dan woor
delijk aangehaald, wat Mr. van Vessem in de 
Eerste Kamer volgens de Handelingen heeft ge
zegd; wij herhalen deze reeds in ons blad opge
nomen woorden nu maar niet. „Zwart Front laat 
daarop volgen: „Er blijkt dus uit, dat Van Vessem 
persoonlijk steeds tegen vereeniging van Nederland 
met Vlaanderen is geweest en dat hij als vertegen-
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woordiger van een autoritaire beweging, die dus 
slechts zeggen zal, wat conform is met de inzichten 
van de Leiding der N.S.B., zich tegen Groot-
Nederland heeft uitgesproken.'' De mogelijkheid, 
dat ook in een autoritaire beweging wel eens 
iemand uit den band kan springen, laat het fascisti
sche blad, o.i. ten onrechte, buiten beschouwing. 

In Dietbrand schrijft H. B. (dr. H. Bruch) over 
hetzelfde geval. Ook hij citeert de Handelingen en 
laat dan volgen: „Aan hen die de overtuiging 
hebben, dat om wille van het Dietsche volksbe
staan, om wille van zijn gave en volledige ont
plooiing, naar de staatkundige eenmaking der over 
drie staten verdeelde Dietsche volksgemeenschap 
gestreefd moet worden, vurig en hard, zonder ver-
poozen, kan men nu, en zal men nu „onder ons" 
verklaren, dat de uiting van Mr. Van Vessem als 
tactiek bedoeld was, of dat hij sprak voor zichzelf 
en niet voor de N.S.B., niet voor den leider der 
N.S.B. — maar „gepubliceerd" heeft de N.S.B. 
daarover niets. De redevoeringen van het andere 
kamerlid der Beweging worden (alsof het belang
rijke dingen zijn) in het blad der N.S.B. afgedrukt 
(onder het opschrift „Uit den Praathof": zeer juist 
gezien, al is het niet zoo bedoeld), doch over de 
uiting van Mr. Van Vessem geen woord. Natuur
lijk zal aan kleinhollandsche N.S.B.-ers precies het 
tegengestelde gezegd worden van wat men aan de 
hierboven-bedoelde „overtuigden" zegt. Wij ken
nen de tactiek van de „tactiek" heel goed. Zij is 
overal dezelfde." 

H.B. eindigt: 
„Het is ook een veroordeeling van de werkwijze 

van den Dietschen Bond, om op een half program 
met allerlei lieden in zee te gaan. Die weg leidt 
niet tot het doel. Als dit ooit wordt bereikt zal het 
zijn, ondanks alle verdoezeling en geschipper, door 
het volledig ideaal vast te houden: alles of niets." 

Dit is nu toch wel een zeer onjuiste voorstelling 
van de zaak. Mr. van Vessem is in een tijd, toen 
men nog zoekende was, met een vaag program 
op een door hem uitgerust schip in zee gegaan, 
maar terwijl de andere opvarenden de juistheid van 
de woorden van H.B. reeds geruimen tijd hadden 
ingezien (bevat het redactioneel artikel over deze 
zaak in ons blad niet juist hetzelfde?) heeft hij, 
Mr. v. V., aan het oude program vastgehouden en, 
toen het meeningsverschil te duidelijk bleek, het 
schip verlaten. 

Jammer, dat H. B. het oirbaar heeft geacht, den 
Dietschen Bond zonder eenige kennis van zaken 
aan te vallen. 

De Hamburgsche Rembrandtprijs voor 
Nederduitsche kunst en literatuur 

De Nederlandsch-Duitsche Werkgemeenschap 
te 's-Gravenhage heeft zich met een brief gewend 

tot de Hanzeatische Universiteit te Hamburg, 
waarvan wij de vertaling in het Nederlandsch hier
onder laten volgen. 

„De Nederlandsch-Duitsche Werkgemeenschap, 
die volgens Artikel 1 harer Statuten ten doel heeft, 
de cultureele betrekkingen tusschen het Neder-
landsche en Duitsche volk te bevorderen, heeft met 
belangstelling kennis genomen van de aan de 
Hanzeatische Universiteit te Hamburg door den 
Heer A. A. Töpfer ingestelden „Rembrandtprijs 
voor Nederduitsche kunst en literatuur" en tevens 
van de eerste toekenning van dien prijs aan de 
Nederlandsche dichters uit de Vlaamsche gewes
ten, Cyriel Verschaeve, Stijn Streuvels en René de 
Clercq. 

Bij alle waardeering voor het hier beoogde doel, 
de cultureele banden tusschen de Nederlanders en 
de Nederduitschers nauwer aan te halen, ziet de 
Nederlandsch-Duitsche Werkgemeenschap zich 
genoodzaakt, juist in het belang van het beoogde 
doel, het volgende onder Uw aandacht te brengen: 

1. De uitdrukking „Nederduitsch" voor Neder
landsch is sinds de tweede helft van de achttiende 
eeuw in onbruik geraakt, wordt thans in het geheel 
niet meer gebruikt en is metterdaad afgeschaft. 

2. Dit feit is historisch gerechtvaardigd door 
de zelfstandige positie, die de Nederlandsche ge
westen cultureel, staatkundig en economisch ten 
opzichte van de Opper- en Nederduitsche gewes
ten sinds eeuwen innemen. 

3. Het Nederlandsche volk is het Duitsche volk 
even nauw verwant, maar ook even sterk en even 
eigenaardigt van het Duitsche volk onderscheiden 
en verscheiden als alle andere zelfstandige Ger-
maansche volkeren, als b.v. het Engelsche, het 
Zweedsche en het Deensche volk. 

4. De Nederlander (hiermee wordt door ons 
gelijkelijk de „Hollander" en de „Flamen" be
doeld) voelt zich duidelijk onderscheiden en ge
scheiden van den Duitscher; hij gevoelt zich aller
minst „Nederduitscher" en hij is zich sterk bewust, 
dat in uitdrukkingen als „Nederduitsche kunst" 
en „Nederduitsche cultuur", in zoo verre daarmede 
ook de „Nederlandsche kunst of cultuur" bedoeld 
zijn, de volks- en landsgrenzen tusschen de Neder
landsche en Nederduitsche gewesten en volken 
worden verdoezeld en zelfs uitgewischt, en hij ge
voelt zich gekrenkt in zijn nationaal bewustzijn en 
zijn nationalen trots. 

5. De Nederlandsch-Duitsche Werkgemeen
schap protesteert dan ook ten stelligste 

uit gerechtvaardigd nationaal bewustzijn en 
nationaal gevoel en 
in het belang van de spoedige verbetering der 
Nederlandsch-Duitsche betrekkingen, zoowel op 
cultureel als tevens op ieder ander gebied 
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tegen het gebruik van iedere benaming en elke uit
drukking, die er op berekend is, of althans op den 
Nederlander wel den indruk maken moet, er op 
berekend te zijn, het onderscheid tusschen het 
Nederlandsche en het Duitsche volk te verdoezelen 
of uit te wisschen. 

6. Tevens protesteert de Nederlandsch-Duit-
sche Werkgemeenschap tegen de benaming 
„Reichsniederlande" voor de Nederduitsche ge
westen (binnen de Duitsche Rijksgrenzen dus), 
een benaming, die uit Nederduitsche kringen te 
Hamburg voortkomt en slechts een verwarrende 
uitwerking kan hebben, zoowel in de Nederlanden 
als in het Duitsche rijk. Rijksnederland immers is 
het Koninkrijk der Nederlanden binnen Europa in 
tegenstelling tot de Nederlandsche gewesten in de 
vreemde staten België en Frankrijk, op geheel de 
zelfde wijze als de Duitscher van Reichsdeutsch-
land spreekt en van Reichsdeutsch in tegenstelling 
tot de Duitsche gewesten buiten het Duitsche 
Rijksverband. 

7. Ten slotte protesteert de Nederlandsch-
Duitsche-Werkgemeenschap, in het levendig besef 
van de eenheid en de ondeelbaarheid van het 
Nederlandsche volk, tegen het principieele en prak
tische onderscheid, dat bijna immer gemaakt wordt 
tusschen „Hollander" en „Flamen", als strijdig 
met het „Völkische prinzip", dat ,,im Dritten 
Reich" steeds zoo luide en hartstochtelijk wordt 
voorgestaan. 

8. en wijst er tevens op, dat hierdoor de Duit-
schers, die zich inlaten met de Nederlandsch-
Duitsche betrekkingen, menigmaal fungeeren als 
voorvechters voor een provincialisme (waarmee 
men alleen en uitsluitend den Franskiljons en den 
Franschen in de kaart speelt), dat in waarheid voor 
het Nederlandsche volk en voor den vrede in West-
Europa noodlottig is, onverschillig of het om 
Vlaamsch, Friesch, Groningsch of welk ander 
provincialisme gaat. 

Het bovenstaande brengen wij nadrukkelijk ter 
kennis van U allen, die zich bekommeren om de 
goede verstandhouding tusschen het Nederland
sche en het Duitsche volk, opdat de toch reeds in 
menig opzicht moeilijke betrekkingen niet met wel
licht de beste bedoelingen nog meer bemoeilijkt en 
geschaad worden." 

Opvoering van Tijl Uilenspiegel verboden 
Daartoe uitgenoodigd door de N.S.B., zou het 

Vlaamsch Volkstooneel begin Juli te Rotterdam 
een voorstelling van Tijl Uilenspiegel geven. 

De opvoering van het bekende goed-Nederland-
sche stuk door een goed-Nederlandsch gezelschap 
met een der grootste Nederlandsche tooneelspelers, 
Staf Bruggen, is echter verboden, omdat het 
Vlaamsch Volkstooneel door de Heeren van den 

Haag (officieel: den directeur van den Rijksdienst 
der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemidde
ling) wordt beschouwd als een „buitenlandsche" 
troep, die door haar optreden de werkloosheid der 
Noord-Nederlandsche tooneelspelers in de hand 
zou werken. Dat doen geenszins, nietwaar, de 
Parijsche gezelschappen, die hier herhaaldelijk, op 
uitnoodiging van de Alliance frangaise optreden, 
noch de vele cabaret-spelers, die uit Duitschland 
zijn geweken en die allen iets on-Nederlandsch en 
vaak iets van bedenkelijk gehalte geven? Maar 
Vlamingen zijn gevaarlijke en schadelijke „buiten
landers", en moeten geweerd worden. Zoo wil het 
Klein-Holland, dat aan het bewind is. 

Mr. Van Vessem — eere wien eere toekomt! — 
heeft naar aanleiding van dit ergerlijke verbod den 
minister van Sociale Zaken een vijftal vragen ge
steld, waarin hij wijst op de vele buitenlandsche 
gezelschappen, die wel in de gelegenheid worden 
gesteld hier te lande op te treden, en op de 36 % 
buitenlanders onder de musici, die men hier rustig 
werkzaam laat zijn. Ten slotte geeft hij te kennen, 
dat het verbod een aanwijzing geeft, dat het den 
daaraan schuldigen directeur aan toewijding voor 
de Nederlandsche cultuur en aan deskundige voor
lichting ontbreekt. 

Nu wij dit schrijven, weten wij nog niet, met 
welk Haagsch kluitje de vrager in het riet zal 
worden gestuurd. 

Wederom een voor ons beschamende rolprent 
Het bestuur van den Dietschen Bond heeft het 

volgende adres gezonden aan de Centrale Com
missie voor de Filmkeuring te 's-Gravenhage. 

„Wij hebben de eer de aandacht Uwer Com
missie te vestigen op de rolprent „Rhodes of 
Africa", die sedert kort in Zuid-Afrika door de 
African Consolidated Theatres wordt gedraaid en 
die ook reeds in Engeland is verschenen. In deze 
rolprent wordt Cecil Rhodes als een nationale 
(Engelsche) held verheerlijkt. Uit de Afrikaansche 
bladen blijkt, dat in Afrikaansche kringen veront
waardiging is gewekt door de wijze, waarop in 
deze rolprent de groote persoon van Paul Kruger 
wordt voorgesteld als in elk opzicht de minder
waardige naast Rhodes. De Nasionale Studenten-
bond protesteert tegen de vertooning van zulk een 
karikatuur van den hoog vereerden Staatspresident. 

Een inzender in „Die Republikein" wijst erop, 
dat voor de Afrikaners de nagedachtenis van 
Kruger iets heiligs is geworden. De Rhodes-rol-
prent is aan die nagedachtenis onwaardig. Nooit, 
zoo schrijft hij, heeft President Kruger den bijbel 
gelezen met een pijp in zijn mond. Nooit heeft hij, 
bij een verschrikkelijke sprinkhanenplaag onver
schillig toegezien, omdat dat een plaag was uit 
Gods hand. Onwaardig is de voorstelling, dat de 
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President met driekwart versleten tafelgereedschap 
zijn maal, bestaande uit pap, droog brood en koffie, 
zou hebben genuttigd. Weerzinwekkend is de zin
speling, dat de president in zijn schulp zou zijn 
weggekropen voor Rhodes, en dat hij, wanneer een 
onvermijdelijke ontmoeting moest plaats hebben, 
tegenover dezen den toon van een deemoedigen 
onderworpeling zou hebben aangeslagen. Het is, 
zegt de schrijver, geen kleingeestigheid te eischen, 
dat President Kruger, ook al speelt hij in de rol
prent slechts een ondergeschikte rol, meer levens
waar en met meer eerbied zal worden uitgebeeld 
dan het geval is in „Rhodes of Africa". 

Mocht getracht worden deze Britsch-imperialis-
tische rolprent ook in ons land te doen vertoonen, 
dan hopen wij, dat Uw Commissie dit zeer beslist 
zal beletten. 

Eén „Heldenkermis" is meer dan genoeg." 

Actie tegen Nederlandsche immigratie in 
Zuid-Afrika 

In de Engelsche bladen van Zuid-Afrika komt 
verontwaardiging tot uiting over de immigratie 
van een beperkt aantal Nederlanders, die er het 
Dietsche element, naar wij hopen op waardige 
wijze, versterken. Allerlei grieven tegen deze immi
granten worden naar voren gebracht, maar de 
grootste grief, de versterking van het Dietsche 
element, wordt zorgvuldig verzwegen. Het behoeft 
geen betoog, dat deze verontwaardigden in het 
geheel geen bezwaar maken tegen de belangrijke 
immigratie van Engelschen, die door de „Settlers 
Association" worden verder geholpen. 

Het is verheugend, dat de Afrikaansche, pers 
over de Nederlandsche immigratie in het algemeen 
het zwijgen bewaart, een verstandig, taktvol 
zwijgen, of voor speciaal-aangevallenen, als de 
Nederlandsche bouwvakarbeiders, in de bres 
springt en verklaart, dat zij in groote meerderheid 
een gunstigen indruk maken. 

De Morgen over de Dietsche beweging 
In een hoofdartikel, geschreven in de Morgen 

van 21 Mei naar aanleiding van het vlugschrift van 
den heer G. Becker, zegt de redactie, niet te ge-
looven, dat de verdeeling van België ons een 
rustiger West-Europa zal schenken. Wij zouden 
zoo denken, dat het geen betoog behoeft, dat ver
dwijning van een haard van onrust — België — 
en de éénwording, dus versterking van de Neder
landen, de rust in West-Europa zal ten goede 
komen. En dan Zwitserland — bewijst het niet, 
dat verschillende volken of volksdeelen gelukkig en 
tevreden in één staat kunnen te samen wonen. Ja, 
er zijn ook omstandigheden, waarin kinderen van 
verschillende ouders tevreden bijeen kunnen zijn, 
b.v. in een weeshuis. Maar de normale, ideale 

toestand is toch, dat zij elk in het eigen huis bijeen 
zijn. En dat blijkt ook wel, omdat men nergens, 
behalve in Zwitserland, een staat zoo heeft weten 
in te richten, dat de verschillende volken en volks
deelen er zich thuis in voelen. Ook niet de na den 
wereldoorlog geschapen staten. 

Ten slotte noemt de Morgen — wij wijden er 
zooveel aandacht aan, omdat het blad naar ob
jectiviteit streeft — het een feit, „dat sommige 
voormannen in de Groot-Nederlandsche beweging 
bij hun overdreven argwaan tegen al wat Fransch 
is, een argeloosheid tegen de oogmerken der 
Duitsche politiek ten toon spreiden, welke niet 
zonder bedenking mag geacht worden." Zeg het 
nu eens ronduit aan iiwe lezers, Morgen, dat wij 
inderdaad, wat betreft Duitschland, op oogmerken 
te letten hebben, maar dat Frankrijk honderd
duizenden Nederlanders in den Westhoek denatio
naliseert en in Vlaanderen en Noord-Nederland 
werkt en wroet om vriendjes te winnen; dat zijn 
feiten. Wij staan nu eenmaal anders tegenover 
den dief, die in ons huis is doorgedrongen, dan 
tegenover den zwaargewapenden krachtmensch, 
die er buiten staat. 

Gudrun-reis naar Gelderland. 
De Gudrun-reis van den Vlaamschen Lands

bond voor R.K. Vrouwen en Meisjes, gaat ditmaal 
naar Gelderland: een fietstocht naar Nijmegen— 
Arnhem en over de Veluwe van 3 tot 11 Augustus; 
overnacht wordt in jeugdherbergen. Bezocht wordt 
de mooie omgeving van Nijmegen, vanwaar een 
uitstapje naar het Duitsche Reichswald wordt ge
maakt; dan is Arnhem aan de beurt, waar o.a. het 
Openluchtmuseum wordt bezocht en vervolgens de 
Veluwe: Apeldoorn, Zuiderzee, Lunteren. 

Mogen de deelnemers goede herinneringen aan 
de schoone Geldersche dreven bewaren en mogen 
zich vele Noord-Nederlanders bij hun Vlaamsche 
volksgenooten hebben aangesloten. 

Uitvoering van de Rubens-cantate te Haarlem 
Op den avond van den Mden Juli is op Haar

lem s Groote Markt Benoit's Rubens Cantate uit
gevoerd. Zes-en-twintig koren zongen onder 
leiding van Jos. de Klerk in deze treffende Hol-
landsche omgeving; voorts werkten mede: het 
versterkte orkest der Haarlemsche Orkestvereeni-
ging, koperblazers op den torentrans der oude St. 
Bavo en de Mechelsche beiaardier Staf Nees. 
Vooraf ging diens klokkenspel, en zang van liede
ren uit Valerius Gedenckclanck. Toen de duister
nis intrad, werd de St. Bavo door zoeklicht be
schenen. Een talrijke schare toehoorders gaf van 
groote waardeering voor het ten gehoore gebrach
te blijk, zoodat sommige gedeelten van de Can-
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tate — als het bekende Beiaard-lied, — werden 
herhaald. 

Eindelijk is dan den Vlaamschen toondichter in 
Holland de eere gebracht, die hem toekomt. Ver
heugend vooral, dat in het hart van Holland het 
lied van Vlaanderen's oude glorie heeft geklon
ken. De Nieuwe Haarlemsche Kunstkring, die het 
initiatief nam tot deze veel voorbereiding eischen-
de openlucht-uitvoering en de leider de Klerk ver
dienen een hartelijk woord van dank en hulde. 
Evenals alle uitvoerenden. 

Een volgende maal zal deze „buitenlandsche 
muziek waarschijnlijk wel worden verboden. 

Het 4e Vlaamsch Nationaal Zangfeest 
Op 26 Juli werd in de oude Stadswaag te Ant

werpen, dus in het hart der oude stad, het vierde 
Vlaamsch Nationale Zangfeest gehouden. Duizen
den zongen er onder leiding van Jef van Hoof, 
Lieven Duvosel, Arthur Meulemans, Gaston Fere-
mans en Lodewijk Mortelmans Nederlandsche 
liederen. Ter gedachtenis aan René de Clercq wer
den door drie vierstemmige mannenkoren eenige 
van diens door Jef van Hoof getoonzette liederen 
gezongen. Pater Callewaert hield de feestrede. 
Het was een hoogtij-dag voor het Vlaamsche lied. 

Tjarda-le-Gaulois Gouverneur-Generaal! 
Tjarda-le-Gaulois onderkoning van Insulinde! 

Velen onzer zullen vermoedelijk met verbazing 
deze benoeming hebben gelezen. Hoe! deze gezant, 
die zich te Brussel in onze oogen zoo belache
lijk maakte door de Brusselsche „Galliërs en 
andere franskiljons en goede Belgen te flikflooien, 
gouverneur-generaal van Nederlandsch Oost-
Indië! Deze man, die, naar ons leek, niets begreep 
van het Groot-Nederlandsche vraagstuk en de 
houding, die een goed Nederlander daartegenover 
heeft aan te nemen, op den hoogsten post te Ba
tavia! Deze karakterlooze Nederlander...! 

Men bedenke echter, dat wie een goed gezant 
te Brussel wil zijn in de oogen van de Heeren in 
den Haag, onvermijdelijk karakterloos als Neder
lander moet optreden. 

Niet onbegrijpelijk, dat Tjarda-le-Gaulois on
langs aan een noenmaal, hem door den Neder-
landschen Journalistenkring aangeboden, dit op
treden heeft pogen goed te praten, natuurlijk met 
de bekende oudbakken frases, die twijfel aan de 
helderheid van zijn inzicht zouden kunnen doen 
wekken. 

Staf de Clercq bij den Belgischen Koning 
De Leider van het V.N.V. moge den radicaal-

Dietschen verkiezingsstrijd niet hebben aange
durfd en gemeend hebben, dat hij met Vlaamschige 
vaagheden verder kwam, hij heeft, als wij het 

dagblad de S,chelde mogen gelooven, tot den 
koning van België dingen gezegd, die ons hoop 
geven, dat hij eens een andere houding zal aan
nemen. Dit was toch wel de taal van een Groot-
Nederlander. 

Op de vraag van den Koning wat het 
Vlaamsch-Nationaal Verbond feitelijk beoogt, ant
woordde Staf de Clercq: „Het V. N. V. wil het 
herstel van de verscheurde Nederlanden, omdat 
alleen binnen deze Nederlanden het Vlaamsche 
volk zich van ondergang gevrijwaard kan voelen. 
Thans is Vlaanderen verbonden met Wallonië 
binnen het Belgisch staatsverband. 

„Wij zijn geen meester over ons eigen bloed. 
België is aan Frankrijk gekoppeld door het 
Fransch-Belgisch militair accoord. Indien België 
een referendum moest houden over het instand
houden van dit accoord, dan zou ongetwijfeld een 
meerderheid zich voor dit instandhouden uitspre
ken. Deze meerderheid echter zou bestaan uit 
Walen, die voor ons vreemdelingen zijn, alsmede 
uit rasvervreemden en volksverraders. Maar 
moest dit referendum alleen in Vlaanderen worden 
gehouden, dan zou een verpletterende meerder
heid zich uitspreken tegen het Fransch-Belgisch 
militaire accoord. Niettemin zal Vlaanderen in 
geval van oorlog toch dit accoord hebben te on
dergaan. Toch zal het tegen wil en dank zijn bloed 
moeten geven voor Wallonië en Frankrijk. 

„Het bloed van Wallonië roept: Verbonden met 
Frankrijk! Het bloed van Vlaanderen echter roept: 
Los van Frankrijk! Deze tegenstellnig is sedert het 
ontstaan van België altijd de tragiek geweest van 
het Vlaamsche volk. Wij willen aan deze tragiek 
een einde maken." 

(Het bloed van Minister de Wilde zegt: „Er is 
geen tragiek en al mocht zij er zijn, zij is historisch 
gegroeid en moet dus voortduren.") 

Staf de Clercq eindigde zijn uiteenzetting aan 
den Koning met de woorden: „Het Vlaamsche volk 
heeft intusschen het recht een schoon gebaar te 
verwachten. Het verlangt eenvoudige, zuivere, vol
ledige amnestie, het verlangt de opzegging van het 
Fransch-Belgische militaire accoord. Het verlangt 
den waarborg dat Brussel behouden zal blijven 
voor het Vlaamsche territorium". 

De Belgische verkiezingen en Vlaanderen 
In ons vorig nummer iets schrijvende over de 

toen kort geleden gehouden verkiezingen voor de 
Belgische 2e kamer, ontleenden wij scherpe woor
den aan de Dietsche Voorpost over de houding 
van den leider van het Vlaamsch Nationaal Ver
bond. 

Het was een eigenaardige handigheid van Staf 
de Clercq, om plotseling zijn V.N.V. te doen ver
wateren tot een „Blok", waarop alles wat 
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Vlaamsch-gezind was, afkeerig van het bondge
nootschap met Frankrijk en onrechtstreeks met 
Rusland, afkeerig van Belgisch militarisme en 
Brusselsch Beulemanisme, begeerig naar „Vlaam-
sche zelfstandigheid" of dergelijke vaagheden, zijn 
stem kon uitbrengen, en waarop ook wel de Groot-
Nederlanders moesten stemmen, omdat er niets 
beters was en — toch ook wel Groot-Nederlan
ders op de Blok-lijsten stonden. Zoo is bereikt, dat 
een voor de buitenwereld „eensgezind" Vlaamsch-
nationaal blok van 16 leden in de 2e, 9 leden in de 
le kamer zijn intrede heeft gedaan en de 
Vlaamsch-nationalen in de Provincieraden aan
zienlijk zijn versterkt; vooral met het oog op den 
indruk, die dit op de Walen heeft gemaakt, is dit 
niet zonder belang. Maar — van een verwaterd 
V.N.V. zal toch weinig kracht ten goede uitgaan, 
ook al heeft Mr. Leuridan thans eenige Groot-
Nederlanders naast zioh gekregen — als b.v. Mr. 
Tollenaere en Jan Segers — en door het Belgisch 
parlement zal ten slotte Vlaanderen niet bevrijd 
worden. Liever ware het ons dan ook geweest, dat 
het V.N.V., inplaats van verwaterd, verdietscht 
ware en het hadde aangedurfd, met een radicaal 
Groot-Nederlandsch programma, den verkiezings
strijd in te gaan. Zouden wellicht op een Dietsch 
blok minder stemmen zijn uitgebracht — wat nog 
zeer de vraag is — vier Leuridans zijn voor Vlaan
deren s bevrijding van meer beteekenis dan tien 
schijn-Vlaamsch-Nationalisten, ook al zouden zij 
over heimwee naar den Dietschen haard (niet 
staat) spreken. 

Het schijnt, dat de blok-verwatering tot een 
Belgische verwatering zal leiden, tot een samen
werking met „Vlaamsch-gezinde goede-Belgen", 
waarvan wij het ergste voor Vlaanderen vreezen. 
Moge het „Vlaamsche front" spoedig weder tot de 
geschiedenis behooren. 

De „Vlaamsche" ministers en Vlaanderen 
De nieuwe Belgische regeering bestaat uit 

5 Walen, 4 verfranschte Brusselaars en 6 z.g.n. 
Vlamingen, van wie 2 Brusselaars. 

De Vlamingen, wel verre van voor Vlaanderen 
eischen te stellen alvorens in de regeering zitting 
te nemen, waren zóó begeerig minister te worden 
of te blijven, dat zij den eersten minister van Zee
land een regeeringsverklaring lieten afleggen 
waarin van Vlaamsch rechtsherstel zelfs geen 
sprake was. Van anderen moest hij hooren, dat dit 
ontstemming had gewekt, waarop hij den Vlamin
gen drie brokjes beloften toewierp. Onlangs ver
namen wij uit den mond van een Vlaming, dat vele 
zijner aan slavernij en verdrukking gewoon ge
raakte Vlamingen daarvoor ook nog dankbaar zijn. 
,,Hoe dankbaar is mijn kleine hond " 

Hoste, de Belg van het ,,Laatste Nieuws", is 

minister van openbaar onderwijs geworden. Nu 
kan hij bewijzen, dat den Vlamingen in België 
volledig recht kan geschieden, zooals hij steeds 
heeft beweerd; nu kan hij er voor zorgen, dat de 
officieele denationalisatie van Brussel door het 
onderwijs een einde neemt. Wie lacht daar? 

Van Isacker, Rubbens, de Schrijver, hebben in 
de vorige regeering reeds bewezen, dat Vlaanderen 
van hen niets te verwachten heeft. Zullen Bouchery 
en de Man zich karaktervoller toonen? Het valt te 
betwijfelen. En — al zouden zij het goede willen, 
tegen de dertien anderen kunnen zij toch niet op. 

Zoo heeft Vlaanderen weer zijn Belgische regee
ring van in meerderheid vreemdelingen en ver
vreemden. Hoe lang nog? 

KORTE BERICHTEN EN OPMERKINGEN 

— Tot voorzitter van de Nederlandsch Zuid-
Afrikaansche Vereeniging werd door haar Hoofd
bestuur gekozen de heer L. R. Middelberg, bur
gemeester der gemeente Zoetermeer. Aan Prof. dr. 
J. W. Pont, gedurende een kwart eeuw voorzitter 
der Vereeniging, die gemeend heeft zijn plaats aan 
een jongere te moeten afstaan, was in de alge-
meene vergadering op 16 Mei 1.1. het eere-lidmaat-
schap aangeboden. 

— De afleveringen 1 en 2 van deel VII der 
zevende reeks van de Bijdragen voor vaderland-
sche geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en 
uitgegeven door Dr. N. Japikse, bevatten de studie 
van Me], Dr. P. Havelaar over Marnix van 
St. Aldegonde als verdediger van Antwerpen 
1584—1585, welke in Juli 1935 op de algemeene 
vergadering van den Dietschen Bond is voorge
lezen. 

— Leo Magits sprak op 13 Juni voor de micro
foon van de V.A.R.A. over René de Clercq, dien 
hij schetste als hartstochtelijken minnaar van 
Vlaanderen en zijn volk. 

— De heer en Mevrouw Hugo Andriessen te 
Brussel hebben ter gelegenheid van hun 40-jarige 
echtvereeniging aan de Nederlandsche Prinses 
Juliana-school te Brussel een album gramofoon-
platen van Fransche schoolliederen en van een 
bloemlezing van het beste, wat de Fransche lite
ratuur biedt, ten geschenke gegeven. Inderdaad 
een écht Nederlandsch geschenk voor een Neder-
landsche school in het verfranschte Brussel! Een 
denationalisatiepoging, Burgemeester Max waar
dig 

Maurits Sabbe heeft op de vergadering van 
de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te 
Leiden op 17 Juni een voordracht gehouden over 
„Een en ander uit den taalstrijd in Zuid-Nederland 
tusschen 1815 en 1830.' De spreker wekte aan het 
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slot den indruk, dat de vernederlandsehing bij het 
onderwijs, de rechtspraak, het leger en in het open
bare leven en in de gansche cultuur der Vlaamsche 
provinciën thans is verwezenlijkt, iets wat van hèm 
niet verbaast. 

— In het Algemeen Handelsblad lazen wij, dat 
de ,,Avenue Maréchal Foch" in Yperen, een van 
de voornaamste straten van het stadje, wordt ver
lengd, en dat dit nieuwe deel „Avenue Kipling" 
zal heeten. Wij dachten, dat Yperen een Vlaamsch 
stadje is en het Algemeen Handelsblad een Neder-
landsch dagblad, dat de Ypersche straatnamen 
wel in de eigen taal zou kunnen noemen. Waar
schijnlijk is dit echter te nationalistisch gedacht. 

— Honderdvijftig leerlingen van de Middelbare 
Staatsschool te Wavere (Fransch-sprekend ge
deelte van Zuid-Brabant) hebben onlangs een be
zoek gebracht aan Amsterdam, met medewerking 
van de Alliance Frangaise. Deze Alliance schijnt 
hare zorgen dus ook al uit te strekken over Walen. 

— In de Haagsche Post werd onlangs in over
weging gegeven, den Boulevard te Noordwijk-aan-
Zee te herdoopen in Koningin Astrid-boulevard 
en een der lanen in 's Lands Plantentuin te Buiten
zorg den naam van Koningin Astrid-Laan te geven. 
„Avenue Reine Astrid Koningin Laan" komt ons 
Belgischer voor, en verdient daarom de voorkeur. 

— „Het is met een zekere ontroering, dat wij 
voor enkele dagen in alle dagbladen de foto heb
ben zien verschijnen van de kleine prinses Jose-
phine Charlotte, die met een paar vriendinnetjes 
zich bekwaamt in de kennis van de Nederlandsche 
taal, en hare kennis op het zwarte bord uitdrukt' 
lazen wij in Hier Dinaso van 23 Mei. Het is inder
daad ontroerend, als men bedenkt, dat zoovele 
kinderen te Brussel niet in de gelegenheid worden 
gesteld zich in hun eigen taal te bekwamen. 

— Begin Juni verscheen het eerste nummer van 
het franschtalig maandblad ,,L Ordre Thiois!" dat 
de verfranschte Dietschers, „zoowel uit Vlaande
ren als uit Brussel" (aldus bericht de Leider van 
het Verdinaso) wil terugwinnen voor onze Diet-
sche volksgemeenschap door ze — bekend te 
maken met de Dietsche cultuur en Dietsche taal? 
Neen, door ze in het Fransch te wijzen „op de 
grootsche mogelijkheden van dezen tijd en op de 
heerlijke Dinaso-Beweging." 

— In Duitschland is, naar wij in ,,Zuid-Afrika" 
van Juni lazen, een film gereed gekomen, die het 
leven van gen. de Wef in beeld brengt. In deze 
rolprent, die vervaardigd werd door Arnold Krie-
ger, worden de karakters van de Wet en Botha 
tegenover elkaar geplaatst; de eerste de oprechte, 
onwankelbare Boer, de ander de politicus, de 
plooibare, die slechts het bereikbare nastreeft. 

— In het Journal des Flandres („St. Winoks-
bergen, Fransch-Vlaanderen) van 5 Juni wordt, 

onder het opschrift „Kermesse sans héroisme, et 
Honneur régional', met verontwaardiging geschre
ven over de beruchte rolprent en over de bewering, 
dat iets dergelijks, als deze film voor oogen brengt, 
in werkelijkheid zich niet te Boom, maar te St. 
Winoksbergen zou hebben afgespeeld. De schrijver 
haalt een artikel aan in de ,,Amis de Lille", waarin 
de vertooning van deze film in de „région du 
Nord , voor Fransch-Vlaanderen en zijn bewoners 
een der grootste schandalen van dezen tijd wordt 
genoemd. 

— In het orgaan van het Verbond voor Natio
naal Herstel (nummer van 12 Juni) wordt in een 
artikel over den uitslag der Belgische verkiezingen, 
de aandacht gevestigd op het succes -der Rex-be-
weging. In Nederland is de toestand nog geheel 
anders, schrijft het blad, maar toch hebben de 
Belgische verkiezingen ons wel iets te zeggen. Dat 
„iets is dan het marxistische gevaar en: „Wie 
van rood eet, sterft. Over het succes van de 
Vlaamsch-nationalisten geen woord. Hoe is het 
toch mogelijk, dat men naar nationaal herstel 
streeft, en zoo weinig oog heeft voor wat in 
Vlaanderen geschiedt? 

—- In Neerlandia's Juni-nummer zijn de ,,Tien 
geboden voor den ,,Nederland er", ,,De tien ge
boden voor den Vlaming" en ,,De tien Afrikaanse 
gebooie" opgenomen. Wellicht als bladvulling. 
Maar een gelukkige bladvulling is het niet. „De 
tien geboden voor den Vlaming" althans late men 
voortaan weg, niet alleen, omdat een Vlaming ook 
een Nederlander is, maar ook en vooral, omdat 
het toch wel wat al te dwaas is den Vlaming voor 
oogen te houden, dat hij steeds aan 't Vlaamsch 
de voorkeur moet geven, in huis met maag en 
vrinden Vlaamsch moet spreken, Vlaamsch moet 
schrijven aan al die Vlaamsch verstaat, enz. enz. 
Neerlandia make geen propaganda voor taal
particularisme en schrijve den Vlaming voor, in 
heel zijn leven, de voorste plaats aan 't Neder-
landsch te geven. 

— Ir. Mussert zond, na het bekend worden van 
den uitslag der Belgische verkiezingen aan Staf 
de Clercq het volgende telegram: 

„Als leider der Nationaal-Socialistische Bewe
ging in Nederland wensch ik U en Uw kameraden 
geluk met de behaalde overwinning bij de ver
kiezingen. Ik verheug mij over de versterking van 
den Dietschen geest in Vlaanderen." 

— Den 15den Juni 1.1. overleed op 38-jarigen 
leeftijd Dr. Hans Böttcher, leider en ziel van 
,,Quickborn", vereeniging van vrienden der Neder-
duitsche taal en literatuur, te Hamburg. Met zijn 
heengaan heeft de Nederduitsche beweging een 
zwaar verlies geleden. Dr. Böttcher had zich ook 
bekendheid verworven als spelleider van den 
Noordduitschen radio-omroep. 
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