
DE DIETSCHE GEDACHTE 
13e JAARGANG JANUARI—LOUWMAAND 1938 No. 1 

DRINGEND VERZOEK AAN ONZE 
INTEEKENAREN! 

Aan inteekenaren, die nog niet het inteekengeld 
voor 1938 betaalden, wordt dringend verzocht, 
het verschuldigde bedrag (ƒ 2.— voor Nederland, 
20 fr. voor Vlaanderen) alsnog ten spoedigste 
over te maken door storting of bijschrijving op de 
postrekening 13500 van het Gemeentegirokantoor 
van Amsterdam, met vermelding op de linker giro-
strook: te storten op de rekening D 3800 ten 
name van „de Dietsche Gedachte". Zij besparen, 
zoodoende, ons veel moeite en kosten. 

Mogen zij, die in het afgeloopen jaar hebben 
nagelaten, nieuwe inteekenaren aan te brengen, 
alsnog hun verzuim in den aanvang van dit nieuwe 
jaar herstellen, of ons adressen opgeven, aan 
welke, voor hunne rekening, in 1938 ons blad ter 
kennismaking moet worden gezonden. 

HET BEHEER. 

DUITSCHLAND EN BELGIE. — 
EN NEDERLAND? 

Op 13 October j.1. zijn te Berlijn de Duitsche 
verklaring t.a.v. België's ,,onafhankelijkheid" en 
het Belgische antwoord uitgewisseld. Deze Duit
sche verklaring is als het ware een vervolg op de 
verklaring van de Britsche en de Fransche regee
ringen aan België, afgelegd op 24 April j.1. 

Uit de argumentatie blijkt, dat deze Duitsche 
verklaring is afgelegd, „aangezien het nog gerui-
men tijd kan duren alvorens een verdrag ter ver
vanging van het verdrag van Locarno is tot stand 
gekomen". 

De Duitsche verklaring luidt als volgt: 
1. De Duitsche regeering heeft kennis geno

men van de opvatting, die de Belgische regeering 
tot uiting heeft gebracht: 

a. dat zij in volle souvereiniteit een politiek 
van onafhankelijkheid wil voeren. 

b. dat zij vast besloten is de grenzen van Bel
gië met al haar krachten tegen iederen inval en 
iederen aanval te verdedigen, te beletten, dat het 
Belgische grondgebied voor een aanval tegen een 
ander land gebruikt wordt als doorgangsgebied, 
of als operatiebasis te land, ter zee of in de lucht, 
en tot dit doel de defensie van België op krach
tige wijze te organiseeren. 

2. De Duitsche regeering stelt vast, dat de 
onschendbaarheid en de onaantastbaarheid van 
België, een gemeenschappelijk belang zijn voor de 
West-Europeesche mogendheden. Zij bevestigt 

haar besluit, deze onschendbaarheid en onaan
tastbaarheid onder geen omstandigheden te schen
den en te allen tijde het Belgische grondgebied te 
eerbiedigen, uitgezonderd natuurlijk het geval, dat 
België in een gewapend conflict, waarbij Duitsch-
land betrokken is, deelneemt aan een tegen 
Duitschland gerichte militaire actie. (Cursiveering 
van ons, D.B.) 

3. De Duitsche regeering is bereid, evenals de 
Britsche en de Fransche regeering, België bijstand 
te verleenen ingeval België het voorwerp zou zijn 
van een aanval of inval. — 

Wanneer inderdaad de Belgische regeering vast 
besloten is een politiek van onafhankelijkheid te 
voeren (vgl. 1, punt a) en 't Belgische grondgebied 
tegen iederen inval te verdedigen (punt b), dan 
kan men zich — aan de Oost-grens de verlenging 
van de Fransche Maginotlinie aanschouwende — 
toch afvragen waar dan de forten en verdedigings
werken zijn aangelegd om aan een Franschen 
inval het hoofd te bieden! Die verdedigingswerken 
zijn er niet en België maakt ook geen aanstalten 
om die te gaan aanleggen. Het spreekt van zelf 
dat Duitschland deze feiten ook kent en wel scep
tisch staan moet tegenover de Belgische verkla
ringen van bovengenoemde punten a en b. 
Duitschland zal wel niet zoo naïef zijn in die Bel
gische verklaringen te gelooven en een eigen be
doeling hebben, die waarschijnlijk in punt 2 (zie 
het slot daarvan!) ligt opgesloten. De mogelijk
heid van dit laatste willen wij eens onderzoeken. 

Men herinnert zich dat de heer Spaak. België's 
minister van Buitenlandsche Zaken, op een vraag 
(bij de bespreking indertijd van de Britsch-Fran-
sche verklaring) of de militaire besprekingen met 
Frankrijk zouden voortgaan, met het hoofd „ja" 
knikte. Wel verklaarde Spaak het volgende: 
„Wat de accoorden der legerstaven betreft, zal 
mijn antwoord duidelijk zijn. De Fransch-Engel-
sche verklaring van 24 April sluit voor ons (Bel
gië) de periode af, die men zou kunnen noemen, 
het uur der militaire accoorden"; maar hij liet 
daarop volgen: ,.Het vereenvoudigd probleem 
wordt alleen een technisch probleem" (bedoeld 
wordt hier: een militair technisch probleem, D.B.); 
„wij blijven vrij dit technisch probleem in alle on
afhankelijkheid op te lossen: dienaangaande heb
ben wij niet de minste belemmering noch beper
king toegestaan en zullen wij er nooit eene toe
staan". 

De conclusie, die men trekken mag, is dat de 
militaire accoorden van België met Frankrijk en 
Engeland zoogenaamd vervallen zijn, maar dat de 
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•weg voor militair-technische besprekingen wijd 
open blijft. Dit maakt dus maar weinig verschil 
met den vroegeren toestand. In wezen gaan do 
militaire besprekingen, „technisch genoemd, door 
zooals voorheen. Dat men echter ook met Duitsch
land technische besprekingen voeren zal tot be
scherming van de Belgisch-Fransche grens (bij een 
mogelijken Franschen inval), is natuurlijk niet te 
verwachten. Er is dus weinig of niets veranderd 
bij vroeger. België blijft in de practijk de militaire 
bondgenoot van Frankrijk en Engeland, — tegen 
Duitschland. 

De Londensche correspondent van de AI. H- Lr. 
heeft te Londen den indruk der Duitsche verkla
ring gepeild en daarover het volgende geschreven: 

,,De Belgische Minister van Buitenlandsche Za
ken (Spaak) heeft reeds eerder in dit jaar duide
lijk gemaakt hoe de Belgische regeering haar ver
plichtingen opvat. België zou onder art. 16 van 
het Volkenbondspact het gebruik van Belgisch 
grondgebied als basis voor militaire operaties en 
voor den doorvoer van troepen slechts toestaan, 
indien de actie onder dit artikel bedoeld een geza
menlijke actie, dat wil in de praktijk zeggen, door 
Frankrijk en Engeland samen wordt ondernomen 
en wanneer de agressie, waartegen deze a^t^ 's 

gericht, in de onafhankelijke meening van de Belgi
sche regeering een directe bedreiging voor België s 
nationale veiligheid beteekent. 

Dit werpt ineens het volle licht op de inter
pretatie, die België geven zal aan art. 16 van het 
Volkenbondshandvest. De Belgische senator Rolin 
zeide daaromtrent in den Belgischen Senaat (20 
Oct.): ,,Het door Duitschland gemaakte voorbe
houd voor het geval België mocht deelnemen aan 
een tegen Duitschland gerichte militaire actie acht 
ik bedenkelijk, daar zulk een actie kan voortvloeien 
uit de (Belgische) Volkenbondsverplichtingen en 
het ware onaannemelijk zulke verplichtingen gelijk 
te stellen met een casus belli". 

Wel zeer naïef geredeneerd! Die .Volken
bondsverplichtingen" zullen immers niets anders 
zijn dan een — van te voren — beraamde actie 
van België met Frankrijk en Engeland. Duitsch
land zou dus kalm moeten afwachten hoe België 
in voorkomend geval, art. 16 gaat interpreteeren. 
De beslissing daarvan zou geheel en al in Bel
gië's handen liggen en, kan men er nog aan twij
felen, in een voor Duitschland ongunstigen zin. 

Bepaalt België zelf, of bepaalt de Fransch-
Britsche invloed in den Volkenbond, welk door-
tochtsrecht verleend wordt volgens art. 16? ^ie-
daar de vraag, die thans in België van de zijde 
van de regeering een duidelijke verklaring zou 
vereischen. Want in het geval dat België door den 
„Volkenbond" tot doortocht van Fransche en Brit

sche troepen genoodzaakt wordt, dan treedt de 
onvriendelijke daad tegen Duitschland in werking; 
dan is Duitschland ontslagen van zijn beloften 
en... een bezetting van België door Duitschland is 
slechts een kwestie van tijd. De Duitsche verkla
ring is op dit punt zeer schrander geformuleerd. 
Heeft Duitschland wellicht reeds bij voorbaat — 
wetende hoe de zaken in België gesteld zijn — 
een eventueele bezetting bedektelijk van te voren 
willen goedmaken, met dien verstande dat thans 
België zelf het slechts aan zijn eigen houding zal 
hebben te wijten, wanneer de Duitsche garantie
verklaring vervalt? De ,,poor Belgium -agitatie 
van lu14—1918 zou dan bezwaarlijk kunnen her
haald worden. 

De Waal Truffaut heeft in zijn Kamerrede 
(21 Oct.) daar duidelijk op gewezen. Hij spreekt 
van een „menace, a peine déguisée, en vue d inter-
dire a la Belgique toute interprétation libre de 
1'article 16 du pacte". De Duitsche verklaring 
heeft inderdaad alleen waarde, wanneer... België 
neutraal blijft. Ziedaar het dilemma! De Duitsche 
diplomatie heeft een succes geboekt, waardoor 
België thans in een uiterst moeilijk parket is ge
komen. Bij een overwinning van Duitschland op 
Frankrijk in een oorlog waarin België aan Frank
rijk' s zijde de zgn. „Volkenbondsverplichtingen" 
nakomt, zal België door Duitschland worden bezet 
op grond van de eigen Belgisch-Duitsche over
eenkomst. 

In de ..Dokumente und Berichte zur deutschen 
Zeitgeschichte wordt dan ook uitdrukkelijk ver
meld dat de voorwaardelijkheid van Duitsche zijde 
óók geldt wanneer de Belgische regeering bij
voorbeeld op grond van België s Volkenbond
lidmaatschap — geneigd zou zijn, Belgisch gebied 
als doortochtsgebied voor vreemde troepen of als 
operatiebasis beschikbaar te stellen. 

De Waal Truffaut sprak dienaangaande zelfs 
van een ..valstrik", waar men België heeft laten in-
loopen. Immers het is waarschijnlijk dat België 
niet zelf zal kunnen beschikken (zooals Zwitser
land bijv.) over de uitlegging van art. 16 
maar dat dit over het hoofd van België heen zal 
worden uitgemaakt te Genève door de Fransch-
Britsche bondgenooten aldaar, en dat daardoor 
Duitschland zijn vroegere verklaring als een recht 
van bezetting zal kunnen interpreteeren. 

* * * 

De Duitsche verklaring t.a.v. België heeft Mr. 
van Vessem, lid van de Eerste Kamer, aan
leiding gegeven den Nederlandschen Minister 
van Buitenlandsche Zaken, Patijn, enkele vra
gen te stellen. De bedoeling was te vernemen of 
de minister het afzijdig standpunt van zijn 
voorganger, Jhr. de Graeff, deelde of dat hij zou 
meenen dat het gewenscht was dat Duitschland 
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eveneens een verklaring t.a.v. Nederland aflegde. 
De minister heeft terecht geantwoord, .dat de 
positie van België niet dezelfde is als die van Ne
derland en dat derhalve voor Nederland een Duit
sche verklaring, zooals voor België gedaan is, 
achterwege kan blijven. 

Het is niet alleen onverstandig, maar ook misda
dig, in dit geval Nederland s positie met die van 
België te willen vergelijken, zooals mr. van Vessem 
en de andere woordvoerders van de Nat.-Soc. 
Bew. voortdurend doen. In tegenstelling tot wat de 
medewerker voor buitenlandsche politiek aan 
Het Nationale Dagblad beweert, heeft België zich 
niet los gemaakt van de banden met Frankrijk, nu 
minder dan ooit onder de regeering van den door 
en door Franschgezinden Janson, die indertijd het 
Fransch-Belgisch militair accoord hielp tot stand 
brengen. De Belgische politiek biedt veel schijn. 
De Belgische weermacht voelt zich alleen sterk, 
wanneer Britsche en vooral Fransche steun in den 
rug geboden wordt, en de Fransch-Belgische 
grens ligt open. Het is dus wel een zeer éénzijdige 
organisatie. 

Het is daarom goed, dat als axioma geldt dat de 
zelfstandigheid van Nederland geen onderwerp 
van verdrag kan uitmaken, omdat Nederland neu
traal moet zijn. België voert ..militair technische 
besprekingen", wat neer komt op een bestendig 
militair contact met één groep van groote mogend
heden. De Nederlandsche minister daarentegen 
verklaarde in de Tweede Kamer op 30 Nov. 1.1. 
dat ..Nederland niet gebonden is door eenigerlei 
geheim verdrag of belofte". 

Wel zal de positie van Nederland moeilijker 
worden, wanneer een algemeen West-Pact (in de 
plaats van het vervallen Locarno-Verdrag) ter 
sprake komt, iets waarop België steeds nog — 
ook na de Duitsche verklaring — aanstuurt. 

Het Laatste Nieuws (Brussel) heeft, schrijvende 
over de Duitsche verklaring, al dadelijk gezegd dat 
de huidige Duitsche verklaring (van België's ge
zichtspunt uit, dat wordt eronder verstaan!) slechts 
een voorloopig karakter draagt, voor het geval n.1. 
dat het statuut van België geregeld kan worden 
door een algemeen pact, en het spreekt van zelf. 
dat België (omdat het daar belang bij heeft, even
als Frankrijk) niets zal verwaarloozen om bij te 
dragen tot het tot stand komen van een dergelijk 
algemeen pact. 

Daar is dus weer dat fameuze West-pact, waar
bij de Fransch-Belgische invloedssfeer ook zoo 
gaarne Nederland zou betrekken en... voor welke 
gelegenheid door den Nederlandschen secretaris
generaal van Buitenlandsche Zaken, Snouck Hur-
gronje, alvast reeds een plan-Snouck is ontworpen! 

Het spijt ons het te moeten zeggen, maar de 
buitenlandsche politiek van Nederland is hier ge

kenmerkt door een verregaande listigheid. Van de 
belangrijke verklaring van den Nederlandschen 
minister van Buitenlandsche Zaken op 30 Nov. 1.1. 
in de Tweede Kamer afgelegd, hebben wij reeds 
gewag gemaakt. Dat Nederland inderdaad „niet 
gebonden is door eenigerlei geheim verdrag of 
belofte", willen wij gelooven, en daarbij vertrou
wen dat deze categorische ontkenning ook op 
zgn. militaire technische besprekingen en afspra
ken slaat. Daarin ligt dus niet de verregaande lis
tigheid. Maar wél is het al te listig — om niet meer 
te zeggen —, aan den eenen kant te verklaren — 
zooals de minister in dezelfde vergadering van de 
Tweede Kamer deed —, dat Nederland alleen 
buiten zijn eigen wil bij een West-Pact zou kun
nen betrokken worden en aan den anderen kant 
toe te geven — zooals in het schriftelijk antwoord 
op schriftelijke vragen van Mr. van Vessem —, 
dat een Nederlandsch plan-Snouck om Nederland 
in een West-Pact in te schakelen, wel degelijk 
bestaat. Over dit plan-Snouck zie men ons artikel 
in de Dietsche Gedachte van October 1.1.. Het 
geheele geval is voor Nederland zeer omineus en 
het is goed, dat men aandachtig de voornaamste 
passus van 's ministers antwoord aan Mr. van 
Vessem i.z. het plan-Snouck leest: ,,In den loop 
van algemeene en zeer informeele gesprekken met 
vertegenwoordigers van andere staten is, geruimen 
tijd vóór de Belgisch-Britsch-Fransche regeling 
van 24 April 1937, het bedoelde denkbeeld (het 
plan-Snouck) geopperd en wel als een mogelijk 
nuttig element van discussie tusschen derden, doch 
niet als een Nederlandsch voorstel. Een regeling 
tusschen de betrokken groote mogendheden, waar
in dat denkbeeld (het plan-Snouck) ten aanzien 
van Nederland wordt vastgelegd, zou ons tot op 
zekere hoogte welkom zijn, al blijven wij er buiten 
en al vragen wij er niet om" (cursiveering van 
van D.B.). Een subtielere sophistiek, met allerlei 
listigheden omkleed, is nauwelijks denkbaar: Ne
derland blijft buiten een West-Pact en het vraagt 
er niet om (al zou het dat ,,tot op zekere hoogte" 
niet kwaad vinden), maar de Nederlandsche 
secretaris van buitenlandsche zaken Snouck Hur-
gronje confereerde ondertusschen alvast met ver
tegenwoordigers van andere staten om datgene tot 
stand te brengen, waar men toch liever buiten wil 
blijven! 

Vroeger was Nederland neutraal; daarna met 
Jhr. van Karnebeek als minister van Buitenland
sche Zaken, werd Nederland „zelfstandig"; wij 
dachten dat wij sedertdien op den goeden terug
weg naar de neutraliteit waren; maar met de 
sophistiek van het ministerie van Buitenlandsche 
Zaken zijn wij aardig op weg naar de onzelfstan
digheid, een voor Nederland zeer gevaarlijk expe
riment. Want als wij eenmaal verstrikt zijn in de 
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„regelingen tusschen de betrokken groote mogend
heden", zullen deze ons hun voorwaarden, ook 
hun militaire voorwaarden, steeds meer weten op 
te legqen. „ 

D. B. 

„ZWART FRONT" EN HET VLAAMSCH 
NATIONAAL VERBOND 

In zijn nummer van 20 November 1.1. blijft 
„Zwart Front" ons verwijten: 
le. dat de vorm van onze critiek op het V.N.V. 

insinueerend is; 
2e. dat die critiek negatief is; 
3e. dat het inconsequent is om rustelooze agitatie 

aan het V.N.V. voor te houden, maar tevens 
te ontkennen, dat zulk een rustelooze agitatie 
tot een poging tot gewelddadigen opstand 
moet leiden. 

1. „Zwart Front" blijft wijzen op onze vraag, 
waarom alleen moet worden gestreefd naar 
wat onmiddellijk verwezenlijkt kan worden. Het 
blad laat na die vraag te beantwoorden, hoewel 
wij ze belangrijk achten. Het laat ook na er de 
aandacht op te vestigen, dat, wat het V.N.V. 
„onmiddellijk te verwezenlijken acht, dat in het 
geheel nog niet is, en dat het V.N.V. aan het 
woord „onmiddellijk" blijkbaar een andere betee-
kenis hecht, dan dit woord in werkelijkheid heeft. 
Trouwens, het maakt alleen ook maar melding van 
deze vraag, om de aandacht te vestigen op onze 
daarop volgende vraag (die het geheel ten onrechte 
een antwoord in vragenden vorm noemt): „Is het, 
zooals Dietbrand niet zeer vriendelijk zegt, omdat 
de leiders zoo spoedig mogelijk aan de staatsruif 
willen zitten?" Wij schreven reeds, dat wij deze 
tweede vraag stelden, om op zeer zachtzinnige 
wijze te kennen te geven, dat er in de meening 
van Dietbrand wel iets waars zou kunnen zitten. 
Wanneer men woorden aanhaalt, waarin, 

men meent, wel iets waars zou kunnen zitten, dan 
zoo zegt „Zwart Front" — heeft men die woor

den met instemming aangehaald . Wij zijn van 
andere meening, en omdat wij daarenboven, zoo
als „Zwart Front" wel zal willen toegeven, beter 
weten dan „Zwart Front", met welke woorden wij 
zelve instemmen, komt het ons praktischer voor, 
duidelijk te zeggen, hoe wij er dan wèl over 
denken. 

Van de goede trouw, van den wil om naar 
Groot-Nederland te streven van den Hoofdlei
der van het V.N.V., zijn wij overtuigd. Over ver
schillende andere leiders denken wij evenzoo. Ten 
aanzien van de leiders van den neo-Belgicistischen 
vleugel van het V.N.V. echter past de vraag, tot 
welke de woorden in Dietbrand ons leidden. 
Slechts als wij in hunne harten konden lezen, zou

den wij op die vraag een beslist antwoord kunnen 
geven. Nu echter moeten wij slechts op hunne 
woorden en daden afgaan, en gaarne zuilen wij 
zoolang mogelijk gelooven, dat' slechts liefde voor 
Vlaanderen en de Groot-Nederlandsche zaak hen 
drijft, ook al maakt hun optreden op ons een ande
ren indruk. Als onze twijfel, onze vrees ten deze, 
door „Zwart Front" insinueerend worden geacht, 
ja, dan moeten wij bekennen, dat wij schuldig zijn, 
want het volle, vaste vertrouwen in bedoelde lei
ders missen wij nu eenmaal. 

Maar het is waar: „Zwart Front" vindt het ook 
reeds een ergerlijke beschuldiging van ons, dat er 
in het V.N.V. een neo-Belgicistische strooming, 
een neo-Belgicistische vleugel zou zijn. Tegen zulk 
een onbekendheid met de feiten valt niet te praten. 

Dat in het V.N.V. ontegenzeggelijk een slechte 
geest heerscht — een feit, naar onze meening — 
is iets, wat wij ook al niet hadden mogen zeggen. 

Het is toch van algemeene bekendheid, dat de 
parlementaire leider van het V.N.V., mr. Bor-
ginon, een politiek voorstaat van politieke en mili
taire toenadering België—Nederland, iets wat OOK 
andere vooraanstaande leden van het V.N.V. 
wenschen. En vergeten mag toch ook niet de 
geweldige blunders, die het V.N.V. heeft begaan 
door zijn samenwerking met de Belgischgezinde 
Rex-beweging. Hoe zouden wij in verband met 
dat alles ons geen kritiek mogen veroorloven? 
Het ware plichtsverzuim, als wij niet het moge
lijke deden, om het V.N.V. van den Belgischen 
weg af te halen en te houden. 

De opvatting van „Zwart Front" is: alles is 
goed in het V.N.V.; alleen over den politieken 
koers, dien het neemt, kan men van meening ver
schillen. Over de strooming, die den koers be
ïnvloedt, moet klaarblijkelijk gezwegen worden; 
trouwens, het is een insinuatie, redeneert „Zwart 
Front" te zeggen, dat er in het V.N.V. stroomin
gen zijn. Nog eens, daar valt niet tegen te praten. 

Om kort te gaan, wij hebben niemand ervan 
beschuldigd „drager van een waarlijk Judasach-
tiqe inborst" te zijn, maar wij behouden ons het 
recht voor, aan de vóór alles pro-Grootnederland-
sche gezindheid van sommige leidende personen in 
het V.N.V. te twijfelen. Daarenboven is de mensch 
een gecompliceerd wezen, en wij zouden met 
qaarne willen beweren, dat men er niet te goe er 
trouw van kan zijn overtuigd, dat men, hoog ge
zeten in België, meer voor Vlaanderen kan doen 
dan op een nederige plaats in de oppositie, br 
zijn vele schakeeringen tusschen trouw en atval-

ll9Aangenomen. dat het V.N.V. „Judassen en 
adderengebroed" (de theatrale woorden zijn van 
Zwart Front") aan zijn borst zou koesteren, dan 

is het V N.V. daardoor toch nog niet veroordeeld. 
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schrijft „Zwart Front". Inderdaad niet, tenzij het 
V.N.V. hunne ,.Judasachtige inborst" kent en hen 
desondanks niet uitdrijft. Maar dat de slechte geest 
van enkelen het geheel ongunstig kan beïnvloeden, 
ook den Leider, vooral als die enkelen zekere be
kwaamheden bezitten, zal „Zwart Front" ons toch 
zeker wel willen toegeven. 

Wij lezen nog, dat wij ten aanzien van velen 
een noodeloozen en door niets gefundeerden 
smaad in omloop hebben gebracht. Als wij niet 
reeds wisten, dat het fascistische blad, als het óns 
geldt, wel heel gauw met het woordje „smaad" 
is, zou onze verbazing grooter zijn. Nu gelooven 
wij, dat deze beschuldiging hierop neerkomt, dat 
wij ten onrechte aan de onwankelbare trouw 
van enkele leiders in het V.V.N. twijfelen, en ten 
onrechte meenen, dat deze enkelen een niet ge
ringen invloed in het V.N.V. hebben. Is dit de 
„smaad", dien wij over „zoovelen" hebben uitge
stort, dan zijn wij inderdaad schuldig. 

* * 
* 

2. Onze critiek heeft een negatieven inhoud, 
zegt „Zwart Front . Wij ontkennen dit wel, be
weren. dat wij het V.N.V. den weg wijzen, maar 
die weg. rusteloos de Groot-Nederlandsche Ge
dachte in de hoofden der Vlamingen hameren, is, 
volgens onze geachte opponent, geen weg, maar 
een woord. Want wij laten na aan te geven, waar
uit die agitatie moet bestaan, welke verschillende 
ontwikkelingsstadia te verwachten zijn en welke 
agitatorische tactiek in die verschillende stadia 
moet worden gevolgd. 

Wij zeggen, waaruit de agitatie moet bestaan, 
en dan schrijft „Zwart Front": dat is geen weg, 
maar een woord; zeg. waaruit de agitatie moet 
bestaan. Het zal wel aan ons liggen, maar dit 
gaat boven ons begrip. 

De verschillende ontwikkelingsstadia? Een 
steeds sterker wordend besef bij een steeds toe
nemend aantal Vlamingen, dat alleen staatkun
dige eenwording met het Noorden dé oplossing is, 
waarnaar moet worden gestreefd. In „stadia" we
ten wij dit tijdperk niet te verdeelen. 

Ten slotte de taktiek. „Zwart Front" zal toch 
zelf wel begrijpen, dat wij ons daarover niet kun
nen uitlaten? Wie geeft nu ten aanhoore van den 
vijand bekendheid aan de te volgen Lactiek? België 
zou het wel heel aardig vinden, als wij dat deden, 
ook omdat het dan nog bovendien kon zeg
gen, dat het optreden der Vlamingen niet uit 
hun eigen initiatief, maar uit dat van Noord-
Nederlanders voortspruit. Er komt nog bij, dat, bij 
de voortdurend wisselende toestanden, geen vaste 
tactiek kan worden gevolgd. Voortdurend zal deze 
moeten worden herzien, maar zij moet steeds uit
gaan van onwankelbare grondbeginselen. 

* * 

3. Rustelooze agitatie voor een Groot-Neder
landsche oplossing zal tot een poging tot geweld-
dadigen opstand leiden, en wie er anders over 
denkt, is inconsequent, zegt „Zwart Front". 

Wij zien werkelijk niet in, dat Vlaanderen en 
Wallonië niet vreedzaam uit elkaar kunnen gaan 
— zooals Zweden en Noorwegen dat gedaan heb
ben — als de meerderheid in beide deelen van 
België ervan overtuigd is geworden, dat dit de 
beste oplossing is. Brussel vormt hier de groote 
moeilijkheid, zoolang het niet door Vlaanderen is 
heroverd, maar zal zich toch bezwaarlijk tegen 
den vasten wil van de beide staatsdeelen kunnen 
verzetten. Het is de taak der Leiders, te bevor
deren. dat het uiteengaan op vreedzame wijze ge
schiedt. Wij ontkennen dan ook ten stelligste, dat 
het wekken van den vasten wil (indirect ook bij 
de Walen), om uiteen te gaan, onvermijdelijk tot 
een gewapenden opstand zal leiden. Als Brussel 
met zijn goed-Belgische beulemansen er niet was, 
zouden wij zelfs vragen: opstand tegen wie? 

Wij ontkennen ook, dat propageeren van de 
Groot-Nederlandsche oplossing, hervorming der 
geesten, het wekken van het besef, dat naar een 
vreedzaam uit-elkander-gaan moet worden ge
streefd, per se „illegaal" moet zijn. Een onzer me
dewerkers heeft er onlangs op gewezen, dat de 
strijd voor Vlaanderen's bevrijding uit den Bel
gischen band zelfs op zeer legalen grondslag kan 
worden geplaatst, door te streven naar opneming 
van een bepaling in de Belgische grondwet, dat 
beide staatsdeelen met wederzijdsch goedvinden 
de N.V. België onder bepaalde voorwaarden kun
nen ontbinden. Enkelen hebben daarover ge
lachen, maar zij vergaten, dat b.v. de Sowjet-
grondwet een dergelijke bepaling bevat. Zoo kan 
de Oekraine — in Duitsche bladen is er nog 
onlangs op gewezen — zich (in theorie!) vrijwil
lig van de rest van de Sowjet-Unie scheiden. Dat 
hiervan in de praktijk wel niets terecht zal komen, 
kan hier buiten beschouwing blijven: de legale 
weg voor de agitatie is er. En — Grammens heeft 
getoond, dat er nog tusschenwegen zijn. 

„Zwart Front" verdedigt tenslotte nog met en
kele woorden het streven naar een Vlaamsche 
zelfregeering. „Met die zelfregeering, met een los
ser worden der banden, beschikt het (d.i. Vlaan
deren) over een steeds toenemende macht". Laat 
ons even herinneren aan de meening van „Zwart 
Front", tot uiting gebracht in zijn vorig artikel: 
Staf de Clercq wil een volwaardige zelfstandig
heid, dus met eigen Vlaamsch leger en eigen bui-
tenlandsche politiek. Wij hebben gepoogd met een 
voorbeeld aan te toonen, dat „volwaardige zelf
standigheid" binnen het kader van den Belgischen 
staat ondenkbaar en ónmogelijk is, maar „Zwart 
Front" blijkt dit niet te hebben begrepen, blijkt 
niet te begrijpen, dat één staat met twee (nog wel 
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zeer onvriendschappelijk tegenover elkaar staan
de) legers en twee (aan elkander tegenoverge
stelde) buitenlandsche politieken een ondenkbaar 
onding, en „volwaardige zelfstandigheid binnen 
België" een contradictio in terminis is, een groot 
woord zonder zin. 

Reeds vele maanden geleden is van V.N.V.-
zijde verkondigd, dat de „zelfregeering" voor on
middellijke verwezenlijking vatbaar was, voor het 
grijpen lag. Waarom is zij er nochtans nog steeds 
niet, ja, is deze halve, gebrekkige oplossing zelfs 
verder af, dan wel eens het geval is geweest? 
Juist, omdat Staf de Clercq zich voorloopig tot 
het streven naar deze „voor het grijpen liggende" 
oplossing heeft willen bepalen, en zich voor Bel-
gië volkomen ongevaarlijk heeft gemaakt. Slechts 
uit vrees, slechts om erger te voorkomen, zal Bel'-
gië bij stukjes en beetjes een zgn. „zelfregeering 
aan Vlaanderen toewerpen. Wij zijn hier al weer 
op het gebied van de tactiek aangeland, maar 
verklappen stellig geen geheimen, als wij zeggen, 
dat wie de gebrekkige oplossing „zelfregeering 
voorloopig de eenige mogelijke acht, haar toch 
waarlijk niet op zijn programma moet zetten. Dat 
is nu juist de manier, om deze „voor het grijpen 
liggende oplossing" verder dan ooit buiten het 
bereik te stellen. • * • 

Het is ons nog steeds een raadsel, hoe juist het 
felle, halfheid bestrijdende „Zwart Front" met zoo
veel vuur het aarzelende, halfslachtige, tusschen 
België en Groot-Nederland zwevende V.N.V. 
verdedigt, in plaats van te pogen, als goede, feilen-
toonende vriend, het in radicale richting te drin
gen zooals wij dat doen. Maar nog raadselaci-
tiger is het voor ons, dat juist „Zwart Front ons, 
die bij onze critiek steeds gematigd blijven, onzen 
„toon" durft te verwijten, en durft te beweren, 
dat wij op velen smaad uitstorten! Zulk een ver
wijt van de zijde van een blad, dat bijna wekehjks 
emmers smaad over velen uitgiet1) is wel zeer 
zonderling, om niet te zeggen belachelijk. 

1) Eén voorbeeld uit zeer vele. In hetzelfde nummer van 
,Zwart Front", waarin de jongste aanval op ons blad werd 

geplaatst, lezen wij Daarom jubileerde Max van Pol . 
tegelijk met Charlotte Kohier, de jodin zonder dewelke een 
Roomsche krant in dit land niet meer denkbaar is. Zij speel
den beiden jaren lang tooneel. De eene simuleerde ontroering 
en christelijk besef bij het declameeren van Bijbelteksten, en 
de andere simuleerde zin voor orde en rechtvaardigheid in zijn 
krantjes en in de Kamer. Ze zijn beiden goed gesalarieerd 
en hebben beiden bewonderaars, die ze beiden behoorlijk 
weten te exploiteeren". En in hetzelfde nummer over het 
Kamerlid Duymaer van Twist: „Is het niet meer dan tijd, 
dat deze parlementaire paai zich politiek eveneens begraven 
laat? Zoolang zijn volslagen geestelooze gebeente een zetel 
op het Binnenhof bekleedt, maakt van Twist de zoogenaamde 
Vertegenwoordiging des Volks nog belachelijker dan zij ui 
den aard der zaak al is!"... Wie sprak daar tegenover ons-
over insinueerende critiek en onbehoorlijken toon. 

RENÉ DE CLERCQ 

I. 
Op 14 November 1937 zou René de Clercq 

zestig jaar geworden zijn 
Mr. J. }. Wijnstroom heeft op dien datum een 

boekje, getiteld „René de Clercq's levensloop" 
laten verschijnen. Zijn en veler anderen wensch. 
te dier gelegenheid een volksuitgave van de ver
zamelde werken te zien verschijnen, is een vrome 
wensch gebleven. 

Men kan wel nagaan, vooral wanneer men 
weet met welk een liefde en overgave Mr. Wijn
stroom het denkbeeld van een volksuitgave van 
de verzamelde werken ten uitvoer heeft trachten 
te leggen, met hoe zware berusting geschreven 
werd: 

„De erfgenamen de Clercq blijven hiertegen 
(nl. een herdruk van „Harmen Riels"), evenals 
tegen een volledige uitgave van René de Clercq s 
werken, bezwaar maken. Zij achten den tijd er
voor nog niet gekomen. Daarom ben ik er toe 
over gegaan de auteursrechten op die werken, 
voor zoover door mij aangekocht, op de erfgena
men over te dragen". 

Terecht erkent Raf. Verhulst dan ook in 
,,'t Vlaamsche Land" van 28 Nov. 1937, dat nie
mand thans meer zal kunnen zeggen, dat de heer 
Wijnstroom van 's dichters nood gebruik maakte 
om dezes werken op te koopen en ze later tot 
eigen roemzucht uit te geven. Intusschen —— 
Mr. Wijnstroom moge dan belangeloos en ijverig 
getracht hebben het pad te effenen en zijn werk 
moge dan vooralsnog tot een teleurstellend resul
taat gekomen zijn — de volksuitgave van de Ver
zamelde Werken van René de Clercq moet niet 
in het vergeetboek raken. Op de erfgenamen rust 
thans niet alleen alle verantwoordelijkheid van 
wat zij met de verkregen auteursrechten gaan 
doen, op hen rust ook de plicht binnen afzienbaren 
tijd een volledige René de Clercq voor breede 
lagen van ons geheele Nederlandsche volk door 
middel van een volksuitgave bereikbaar te maken. 
Wij onzerzijds willen nu verder afwachten en 
hopen dat het oogenblik. door de erfgenamen te 
kiezen, niet ver meer is. 

In bovenbedoeld boekje van Mr. Wijnstroom 
wordt in het bijzonder de Ria-periode behandeld 

de meeste vroegere levensfeiten waren reeds 
bekend — en een fotografische afdruk gegeven 
van een stuk. onderteekend door Dr. L. Brulez, 
Dr. M. Minnaert. Dr. Eggen, René de Clercq en 
E. Rietjens, waarbij deze heeren op 16 December 
1915 (Dingaansdag!) verklaren: 

„Daarom zijn wij bereid uit al onze kracht den 
strijd voor Vlaanderens volledige zelfstandigheid 
tot het uiterste door te zetten' • 

Reeds is deze uitlating van de Clercq alweer 



D E  D I E T S C H E  G E D A C H T E  7 

door de strevers naar „zelfregeering" opgeëischt. 
„Zie je wel ", zeggen zij, ,.Groot-Nederland is de 
maan."' 

Het is wel droevig het hier te moeten vast
stellen: het is jammer dat Mr. Wijnstroom niet 
meer medewerking, ja zooveel besliste tegenwer
king ondervond. René de Clercq eert men met 
dat alles niet. Hoe zou hij dit kleine gedoe ge-
geeseld hebben! Want de toestanden zijn intus-
schen zoo veranderd, dat opnieuw tot zgn. Vlaam-
sche nationalisten de Clercq's trotsche verklaring 
gericht kan worden: ,.En volgen zult gij. waar wij 
gaan!". 

Men krijgt toch sterk den indruk dat invloeden 
aan het werk geweest zijn. die wilden verhinderen 
dat René de Clercq op zijn zestigsten verjaardag 
door een volksuitgave tot ons volk zou kunnen 
spreken. Het resultaat is geweest dat de levens-
wekkende kracht van den Dietschen dichter tot 
nader order onder de korenmaat is gesteld. En 
dat is geen resultaat waar men met vreugde op 
kan terugzien. Incidenteel mogen enkele vrienden 
den verjaardag op waardige wijze hebben kunnen 
herdenken, aan ons volk is René de Clercq ont
houden. Br. 

II. 
In het onlangs verschenen Jaarboek 1936— '37 

van de Maatschappij der Nederlandsche Letter
kunde te Leiden is een uitvoerig levensbericht 
van René de Clercq door dr. Antoon Jacob op
genomen. Wie mocht denken, dat dit nu de 
levensbeschrijving is, waarvoor Mr. Wijnstroom 
gegevens heeft aangebracht, zal deerlijk teleurge
steld worden, tenzij men mocht meenen. dat een 
levensbeschrijving moet bestaan uit een chrono
logische opsomming van gebeurtenissen in iemands 
leven. Want het levensbericht, dat dr. Jacob 
schreef, is niet anders dan zulk een opsomming, 
een dorre, onpersoonlijke, kille opsomming. 

Nu zal men misschien denken, dat dit levens
bericht dan althans betrouwbaar materiaal biedt 
aan den lateren levensbeschrijver, betrouwbaarder 
dan de gegevens, die Mr. Wijnstroom, door war
me genegenheid en groote bewondering gedreven, 
openbaar heeft gemaakt, doch waarmee men. juist 
omdat zij van een zeer subjectieven kijk op den 
dichter-strijder blijk geven, voorzichtig moet zijn. 
Maar ook dezen lof kan men het door dr. Jacob 
geschreven levensbericht niet geven, want ook 
tegenover dit levensbericht past groote voorzich
tigheid: over belangrijke levensperioden van René 
de Clercq licht dr. Jacob zijn lezers zóó onvolledig 
in, dat het beeld, dat zij zich van onzen dichter 
gaan vormen, allesbehalve waarheidsgetrouw 
wordt. Men heeft hierbij vooral te denken aan de 
Ria-periode, maar deze ruimer en juister gezien 
als de periode van 's dichters verblijf in het Noor

den, eerst in het Gooi, later te Amsterdam. Terwijl 
Mr. Wijnstroom geneigd is Ria in deze periode 
zulk een plaats te geven, dat bijkans al het doen 
en laten van de Clercq er door verklaard wordt, 
slaat dr. Jacob tot een ander uiterste over. een 
uiterste, dat ongetwijfeld véél verder van de waar
heid ligt dan dat van Mr. Wijnstroom: zeer ter
loops slechts maakt dr. J. van Ria's optreden in 
het leven van den dichter melding. 

Bovendien stelt hij de Clercq na den wereld
oorlog voor als een door heimwee gekwelden bal
ling, die weinig meer praesteerde dan nog wat 
voor den broode te schrijven. Geen woord over 
zijn ontwikkeling tot Groot-Nederlander, zooals 
deze ook uit gedichten van deze periode tot uiting 
kwam. Neen, het beeld, dat dr. Jacob van den 
Amsterdamschen de Clercq geeft, als van een bal
ling, bij wien het vuur is uitgebluscht, is lach
wekkend verwrongen. Allen, die hem in deze 
periode gekend hebben, die hem toen hebben ge
zien in zijn vreugden, zijn felheden, die weten, 
hoe zijn strijdvuur tot het einde vaak hoog op
laaide, die ook weten, hoeveel schoons er toen 
nog uit zijn pen is gevloeid, zullen dit beamen. 

Wie waarlijk René de Clercq wil leeren kennen, 
late de dorre, kille en ondanks schijnbare volle
digheid onvolledige levensbeschrijving door dr. 
Jacob ongelezen. L. 

BOEKBESPREKING 

Joost van den Vondel. Festschrift zutn 
350-jahrigen Geburtstag des Dichters. 
Eugen Diederichs Verlag, Jena. 

Het „Deutsch-Niederlandische Gesellschaft' te 
Keulen, dat in Vondel's geboortestad een tentoon
stelling inrichtte, heeft bij die gelegenheid een 
,,Festschrift" bij Eugen Diederichs te Jena doen 
verschijnen (tevens catalogus der tentoonstelling/, 
waarin onze groote dichter, die tevens een der 
grootste zonen van de stad Keulen is geweest, 
op treffende wijze wordt geëerd. Het boekje bevat 
opstellen van Prof. Dr. J. H. Scholte (Amsterdam) 
over ,,Hollands grösster Dichter", van Dr. Franz 
Petri (Keulen) over ..Köln und die Niederlandi-
schen Flüchtlinge", van Lektor Drs. W. G. 
Noordegraaf (Leiden—Keulen) over ,.Joost van 
den Vondel. Sein Einfluss auf das Deutsche Geis-
tesleben" en van Dr. Helmut May (Keuien) over 
„Joost van den Vondel ïm Spiegel von Hollands 
Kunst und Kultur". In het boekje zijn 10 zeer 
gelukkig gekozen afbeeldingen opgenomen. 

Terecht zegt Dr. Petri in zijn artikel, dat Von
del een Nederlandsche, geen Duitsche dichter is 
geweest; dat in zijn tijd de wegen van Duitsch-
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land en de Nederlanden reeds uit elkaar waren 
gegaan en dat de Nederlandsche wereld, die zich 
in Vondel's dichtwerken weerspiegelt, afgezon
derd en zelfstandig staat naast de Duitsche, ook 
naast de Rijnsche. „Het ware kortzichtig, voor de 
verwijdering tusschen beide levenskringen het oog 
te sluiten, overbodig ook, gezien de geringe be
langstelling, welke Duitschland heeft getoond voor 
de geweldige worsteling der Nederlanders met 
Spanje om hunne vrijheid.' 

DIETSCHE KRONIEK. 

Algemeene Vergadering van den Dietschen Bond 
Op 27 November 1.1. hield de Dietsche Bond zijn winter-

bijeenkomst, waarop, na behandeling van eenige zaken van 
huishoudelijken aard, mejuffrouw Mia de Vleeschhouwer 
sprak over den Dietschen Bond voor Vrouwen en Meisjes, 
en zijn werken en streven in het kader van den algemeenen 
Vlaamschen strijd. 

Een samenvatting van deze, door het er uit sprekend idea
lisme, verwarmende voordracht hopen wij in een onzer vol
gende nummers te kunnen opnemen. 

De nieuwe Belgische regeering 
Een nieuwe ploeg regeerders is te Brussel opgetreden. Aan 

het hoofd staat de totaal verfranschte heer Janson, de man 
die het Fransch—Belgisch militair accoord sloot. Dat de 
Belgische koning zoo iemand met de vorming van een regee
ring heeft durven belasten, bewijst wel, hoe weinig men 
Vlaanderen te Brussel nog vreest. Dat Vlaanderen niets aan 
zgn. „Vlaamsche" ministers heeft, is reeds lang gebleken, en 
het is dus van geen belang, dat eenigen van hen — waar
onder Hoste! — van het oude kabinet zijn overgenomen. 
Marck heeft De Schrijver vervangen, wat in Vlaamsch op
zicht nog een achteruitgang wordt geacht. Aan den frans
kiljon Dierckx werd de belangrijke portefeuille van binnen-
landsche zaken toevertrouwd. Het is duidelijk, dat bij de 
samenstelling van dit kabinet aan alles gedacht is, behalve 
aan ernstige tegemoetkoming aan de Vlaamsche eischen. 
Dat na de regeering van het „edelmoedig begrijpen" thans 
een regeering van het „edelmoedig handelen is gekomen 
— zooals de „Raad der Daad" verwacht — zal wel nie
mand gelooven. 

Zeker, er zijn enkele beloften in de regeeringsverklaring 
gedaan. De regeering „zal rekening houden met alle nood
zakelijkheden, voortspruitend uit het bestaan der beide groote 
culturen en er naar streven deze beide culturen tot vrije ont
plooiing te brengen." In het ministerie van openbaar onder
wijs (Hoste!) zullen twee cultuurraden met raadgevende be
voegdheid worden opgericht. Op het gebied der academiën 
zal een hervorming tot stand worden gebracht, waarbij aan 
de geleerden van „de beide groote nationale culturen" de 
gelegenheid wordt geboden, hun werkzaamheid in een zelf
standig kader te ontwikkelen. Voor het leger zal een taai
statuut tot stand komen, in dier voege dat de soldaat zijn 
geheele opleiding in zijn moedertaal zal ontvangen; het leger 
zal worden verdeeld in eentalige eenheden; de officier moet 
de taal kennen van de eenheid waarbij hij behoort. 

Wij zullen zien, wat van dit reeds zoo magere en onvol
doende programma terecht komt. Meer of minder, naarmate 
Vlaanderen meer of minder met de zweep dreigt. 

België en Vlaanderen 
In „La Wallonië Nouvelle" van 5 December 1.1. lazen 

wij de juiste opmerkingen: 

„Men houdt zich te Brussel niet gaarne bezig met de pro
blemen, die zich opdringen als het gevolg van het bestaan 
van twee nationale gemeenschappen in België. Men stelt 
het behandelen er van zoo lang mogelijk uit. En wanneer 
men ten slotte, onder Vlaamsche pressie eindelijk de zaak 
nioet behandelen, minimiseert men haar, moffelt haar wtg, 
en bepaalt zich tot fragmentarische en onvoldoende oplos
singen. Men stelt een voorloopige regeling vast, in de hoop 
dat deze zoo lang mogelijk zal duren. Men vleit zich met 
de ijdeie hoop, dat de Vlamingen ten slotte wel vermoeid 
zullen worden en men hen op den duur zal uitputten . 

Inderdaad, zoo is het. De eerlijke wil, om Vlaanderen 
recht te doen, ontbreekt te Brussel, en met halve oplos
singen poogt men de Belgische eenheid te handhaven. M'iar 
laat ons het erkennen: volkomen bevredigende oplossingen 
zullen aan de Belgische eenheid een einde maken. Intusschen, 
de zoo verbitterend halve oplossingen zullen dat evenzeer 
doen. Brussel kan slechts vertragen. Wanneer zullen de 
theoretici, die de gedachte, dat België de onverzoenlijke 
vijand van Vlaanderen is, een dwaze en „abstracte con
ceptie" noemden, ongelijk erkennen? 

Nog iets over de Vondel-herdenking 
Bij de plechtigheid, waarbij aan een zevental geleerden 

en literatoren (voor zoover aanwezig) namens den Senaat 
der Amsterdamsche Universiteit de teekenen der hun ver
leende onderscheiding, het eeredoctoraat in de letteren en 
wijsbegeerte, werden uitgereikt, sprak Prof. Dr. N. A. Don
kersloot de professoren Vermeylen en Du Toit toe. 

Volgens de bladen heeft hij wonderlijke dingen gezegd, 
niet alleen dat Vermeylen „zoo Vlaamsch is als iemand 
maar Vlaamsch kan zijn" (Handelsblad), maar ook, dat het 
Vlaamsch „een zustertaal" van het Nederlandsch is (Vader
land) en dat zoowel prof. Vermeylen als prof. Du Toit 
„stamgenooten" der Nederlanders zijn. Vermeylen zeide in 
zijn antwoord o.m. dat door de eerepromotie van prof. Du 
Toit en van hemzelf, bij de herdenking van de geboorte van 
Vondel, die de eenheid van Zuid en Noord belichaamt, 
weer eens „de eenheid blijkt van den Nederlandschen 
geest, waardoor Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika 
zich als van hetzelfde bloed doen kennen." Vermelding 
verdient nog, dat de eeredoctor prof. Th. Frings uit Leipzig 
zijn dankwoord in onberispelijk Nederlandsch uitsprak. 

In een der bijeenkomsten van het Vondel-congres, geleid 
door prof. dr. }. H. Scholte, heeft deze er nog eens de 
aandacht op gevestigd, dat Vondel een symbool is van de 
saamhoorigheid tusschen Noord en Zuid. Hetzelfde deed 
dr. Muls in zijn daarop volgende rede op zeer treffende 
wijze. Spr. wees op de verwantschap van Vondel met 
Rubens. Zonder die verwantschap en beider gemeenschap
pelijke afkomst had Vondel niet dien vollen, zwaren toon 
kunnen aanslaan. Vondel bracht het prestige mee van de 
hooge zuidersche beschaving, die sedert eeuwen gevestigd 
en erkend was. 

Met hem zeggen wij, dat deze Vondelherdenking Noord 
en Zuid weer eens de gelegenheid geboden heeft, om zich 
te bezinnen op hun gemeenschappelijk verleden. Maar ook — 
op een gemeenschappelijke toekomst. 

Het Congres der Vereeniging voor Beschaafde 
Omgangstaal 

Op 20 en 21 November hield de „Vereeniging voor 
Beschaafde Omgangstaal" een congres: zij vierde haar eerste 
lustrum. Voor deze gelegenheid was een van de mooiste 
zalen van de stad Antwerpen gehuurd. Het succes beant
woordde ten volle aan den grootschen opzet. Het is ver
heugend aan te stippen, dat dit succes niet gekocht werd 
met flikflooien van de Belgische machthebbers. Waar de 
knechtenmentaliteit van hooge heeren het feestelijk kleed 
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van de Hoogdagen der Vlaamsche Letterkunde heeft be
zoedeld, is de ongereptheid in dit opzicht van het V.B.O.-
Congres des te merkwaardiger. Drie vlaggen versierden het 
podium: een Leeuwenvlag, de Nederlandsche driekleur en 
de Transvaalsche vierkleur. 

s Zaterdags: studiezitting. Het eerste gedeelte was aan 
de geschiedenis van de jonge vereeniging gewijd. Tijdens 
het tweede gedeelte werd het woord gevoerd door den heer 
O. J. Verhaeghe, die sprak over „Handelstaal en Kui
tuur", waarin hij o.m. de stelling poneerde, dat de ver-
nederlandsching van handel en reclame de noodzakelijke 
aanvulling is van de vernederlandsching van het onderwijs, 
en E. P. Prof. Moereels, die wenken en raadgevingen gaf 
voor de verdere werking van de V.B.O. 's Zondags: „aka-
demische zitting". Als sprekers traden op: Prof. Lauwerijs 
(voorzitter V.B.O.), Prof. Verdeyen uit Luik en Voorzitter 
der Vlaamsche Academie (Beschaafde Omgangstaal en 
Vlaamsche cultuur), Dr. Mon De Goeyse (Studententaal) 
en Prof. Dr. C. G. N. de Vooys uit Utrecht (Algemeen 
Beschaafd Nederlandsch). Deze laatste spreker brak een 
lans voor spellingseenheid tusschen Noord en Zuid, terwijl 
ook Prof. Verdeyen zich een voorstander van taaleenheid 
verklaarde. 

Wat opviel was de echt-Nederlandsche geest, welke 
gansch dit congres bezielde. Er was een opmerkelijke, koude 
stilte bij de enkele telegrammen met verontschuldiging van 
zqn. vooraanstaande „figuren" uit de Belgisch—Vlaamsche 
beweging. 

Minister Patin du Plein 
Minister Patin heeft aan de Tweede Kamer verzekerd, dat, 

toen hij gezant te Brussel was, op het gezantschap Neder
landsch werd gesproken „voor zoover dit pas gaf". Bij de 
voorbereiding van de benoeming van een Belgisch gezant te 
's-Gravenhage is hij noch rechtstreeks noch zijdelings be
trokken geweest. Wel bij de kwestie van het zingen van 
het Wilhelmus te Brussel. De Minister heeft het niet ge
waagd, van „misbruik" van het Wilhelmus te spreken, maar 
medegedeeld, dat het hem angewenscht voorkwam, dat „bij 
zekere betooging" het Wilhelmus zou worden uitgevoerd 
onder, leiding van een Nederlander (n.1. wat de minister 
als een ..echte Nederlander" beschouwt). Belgischer dan 
Belgisch! Want aan de Belgische regeering kwam het klaar
blijkelijk niet ongewenscht voor. 

Grammens veroordeeld 
De Belgische rechtbank te Gent heeft Grammens voor zijn 

vrijwillige toepassing der taalwet een hooge boete opgelegd, 
subs. een maand gevangenisstraf. Tien studenten kwamen er 
met lichtere straffen af. Wat zwaarder gestraft werden Prof. 
Everard en zijn assistent. Als Grammens de Fransche op
schriften eens op fraaier wijze onleesbaar maakte, zoodat 
ieder moet toegeven, dat zij verbeterd zijn en geenszins 
beschadigd/ 

De Vlaamsche zender opzettelijk achtergesteld 
In den Brusselschen „Standaard" heeft de bekende Vlaam

sche radio-ingenieur J. G. R. van Dyck in een sterk ge
documenteerd betoog uiteengezet, dat de Vlaamsche zender 
door het N.I.R. (Nationaal Instituut voor Radio-Omroep) 
opzettelijk wordt achtergesteld bij den Franschen zender. Dat 
de ontvangst van den Vlaamschen zender in het grootste 
gedeelte van het Nederlandsche taalgebied zooveel te wen-
schen overlaat, vindt zijn verklaring in een reeks van feiten, 
die de heer van Dyck op technische wijze uiteenzet. Wij 
bepalen ons er toe, hiervan te noemen: de verouderde in
richting van den zender, zijn gebrekkige verzorging, den 
onwil van het anti-Vlaamsche personeel. „De Vlamingen zijn 
goedzakken , besluit de heer van Dyck. „Zij negeeren liever 

den Vlaamschen zender, dan dat zij er zich kwaad om 
zouden maken, dat die zender voor hen niet is, wat hij 
volgens de Grondwet zou moeten zijn. Kan men zich wel 
één volk ter wereld denken, dat zich gedurende zoo lange 
jaren zoo vernederend zou laten behandelen?" 

Concentratie van alle Vlaamsche krachten 
In een brief van 9 December 1.1. doet de Brusselsche cor

respondent van het Algemeen Handelsblad mededeelingen 
over onderhandelingen tusschen Kardinaal van Roey en het 
Rexisme; Degrelle zou op weg zijn om zich onvoorwaardelijk 
aan Mechelen te onderwerpen, en daarmee is de weg ge-
effend voor samenwerking van Rex en het staatskatholi-
cisme. Wat het Vlaamsch Nationaal Verbond betreft, de 
correspondent meent te weten, dat het voortdurend onder
handelt met de Vlaamsch-katholieken over een samenwer
king, die zich voorloopig zou bepalen tot de gemeente
raadsverkiezingen, doch die later zou worden verdiept en 
uitgebreid. Er zal wel overeenstemming worden bereikt, 
meent de correspondent, nu de Dietsche gedachte, de anti-
Belgische en op een hereeniging der Nederlanders gerichte 
politiek in het V.N.V. meer en meer op den achtergrond 
is gedrongen. „Men praat in de partij van Staf de Clercq 
nog wel van Dietschland, maar ijvert nog slechts voor zelf
bestuur in Vlaanderen". 

Het zedenbederf aan de grens bij Maastricht 
In ons blad is daarover niet geschreven. De muilezel

geest moge de zedelijkheid in België niet ten goede komen, 
wij willen niet beweren, dat al wat er vuil en vies is in 
België, aan de vreemde overheersching en hare gevolgen — 
en daartegen gaat onze strijd — is te wijten. Maar nu moeten 
wij er toch wel even over spreken, omdat de franskiljonsche 
senator uit Belgisch-Limburg, Olyffe, de bespreking over 
de bedoelde wantoestanden — de juistheid der gewraakte 
feiten heeft ïoch hij noch de minister van Justitie kunnen 
ontkennen — heeft aangegrepen, om onvriendelijkheden te 
zegden over het „vervelende Nederland. Op overdreven 
wijze zou in Nederlandsche bladen over deze schandalen zija 
geschreven „onder Duitschen invioed", n.l. door in Nederland 
gebleven „Belgische (?) activisten, die in eenige dagblad
redacties zetelen; men wil Nederland tegen België opruien. 
Het komt ons voor. dat dit franskiljonsche heerschap door 
zijn rede poogde. België tegen Nederland op te ruien. 

Een Hollandsche afdeeling van een Fransch 
genootschap 

Naast de „Alliance frangaise", „Nederland—Frankrijk", 
de Hollandsch—Fransche „Amitiés Catholiques", kregen wij 
nu ook nog een Hollandsche afdeeling van de Fransche 
„Association Guillaume Budé" ter bevordering van de klas
sieke Grieksche en Latijnsche letterkunde. In landen waar 
het Fransch geheel of gedeeltelijk landstaal is, kan men 
dat nog begrijpen. Maar in Holland? Voorzitter van het 
nieuwe franschgezinde genootschap is Prof. Dr. C. W. 
Vollgraff (Utrecht). 

De Fransch—Belgische „Académie royale" heeft al vast 
Prof. Vollgraff benoemd tot buitengewoon lid, in afwachting 
dat de Fransche lintjes volgen. 

Ondertusschen bestaat in Holland nog steeds geen tijd
schrift voor de klassieke letteren, dat de eigen Nederland
sche taal toelaat. In Mnemosyne mogen immers alleen op
stellen verschijnen in het Latijn, Fransch, Duitsch, Engelsen 
of Italiaansch. Eerbied voor de moedertaal, heeren philologen! 

Ergerlijk 
Ergerlijk is het geschrijf in het Tilburgsche Studentenblad 

„Viking". Een zekere L. en een zekere Janus Stoetzer — 



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

blijkbaar dezelfde persoon — schetsen daar een Belgisch— 
Nederlandsch militair accoord als een „dringende noodzaak ! 
Deze lieden, verdwaalde Nederlanders, zitten in hetzelfde 
schuitje met de Dinaso-strategen, met Ir. Tony Herbert van 
„Nieuw Vlaanderen", met sommige neo-Belgicisten van het 
V.N.V. en met allerlei Belgen a la Van Cauwelaert. die, be
wust of onbewust, Nederland via België in de Fransche sfeer 
lokken. Men bedenke toch eens, dat de heer Nothomb, 
Belgisch senator, de vroegere leider van het beruchte „Comité 
de politique Nationale", dat Hollandsch-Limburg en 
Zeeuwsch-Vlaanderen bij België wilde annexeeren, nu ook 
voor een militaire entente Nederland—België is! 

De redactie van het Tilburgsche studentenblad, die de 
bovengenoemde artikelen liet verschijnen, verklaarde nader
hand, dat de schrijver ervan, Stoetzer, lid is van het Ver-
dinaso, maar dat men, zonder Dinaso-lid te zijn, de meening 
van den schrijver i.z. België—Nederland kan deelen. Wij 
van onzen kant wenschen de redactie geenszins geluk met 
deze verklaring, maar wèl meer doorzicht in politieke zaken. 
Wij stellen vast dat men in een Nederlandsch studentenblad 
ijvert voor de verderfelijke militaire toenadering tusschen 
Nederland en België, die nu onlangs reeds tot uiting kwam 
door een „verbroedering" van Belgische en Nederlandsche 
réserve-officieren! 

Meridiaan V 
Het Belgisch—Nederlandsch genootschap „Meridiaan V 

is nog niet dood. De heeren Anton van Duinkerken en 
Maurits Roelants hebben geprobeerd het eenig nieuw leven 
in te blazen. Het was voor een klein gezelschap, aldus 
de Telegraaf, dat die heeren het woord voerden en een klein 
souper besloot den avond, met Prof. Dr. Bierens de Haan 
als tafelpraeses. Het is in den „Meridiaan reeds alles in 
mineur. Niet van ironie ontbloot was de opmerking van de 
Telegraaf, dat de Vlaming Roelants nuchter sprak als een 
Hollander en Anton van Duinkerken vurig en bewogen 
als een Belg! 

De Vrijmetselaarsloges en de toenadering 
Nederland—België 

In „Volk en Staat" (Antwerpen) publiceerde Ward 
Hermans twee artikelen, waarin bewezen werd, met aan
halingen uit het „Correspondentieblad van het Hoofdbestuur 
der Orde van Vrijmetselaren onder het grootoosten der 
Nederlanden", dat Belgische en Nederlandsche vrijmetse
laren optreden als ijverige bewerkers van Nederlandsch— 
Belgische toenadering. 

De Zwitsersche neutraliteit 
In Zwitserland is een comité tot stand gekomen om door 

middel van een volksraadpleging te doen bepalen dat „de 
Zwitsersche bondsstaat zich in zijn betrekkingen met het 
buitenland zal houden aan het beginsel van de onvoorwaar
delijke neutraliteit en geen deel zal nemen aan inter
nationale sancties van oeconomischen of militairen aard. 

In verband met hetgeen de Fransche generaal Weygand 
in zijn brochure „La France est-elle défendue?" (Flam-
marion, 1937, 47 blz.) schreef, wordt die Zwitsersche volks
raadpleging wel van eenig belang. De Fransche generaal 
schreef daar immers: „De Fransche officieren, die gelegenheid 
hadden met den Zwitserschen generalen staf samen te werken, 
weten, wat zij denken moeten van de Zwitsersche standvas
tigheid en trouw tegenover de aangeqane verplichtingen 
(cursiveering van ons). 

Wij kunnen maar wenschen, dat een Fransche generaal 
nooit in die termen over onzen generalen staf schrijft. Want 
anders zou wel een grondwettelijke volksraadpleging moeten 
gehouden worden. Een veeg teeken is het, dat in ver
schillende landen de generale staven er een eigen politiek 

op na houden. Dit noemt men dan zeer onschuldig „techni
sche besprekingen". Hoe staat het daarmee in óns land? 

De nieuwe Belgische gezant te Amsterdam 
Baron Herry heeft te Amsterdam het een en ander be

zichtigd en vervolgens ten huize van Burgemeester de Vlugt 
aan een maaltijd aangezeten. In zijn tafelrede heeft de Bur
gemeester, volgens de steeds meer gebruikelijke en ergerlijke 
gewoonte van officiëele Noord-Nederlanders, België met 
Vlaanderen vereenzelvigd, en „België als nauw verwant aan 
Nederland genoemd (omdat Vlaanderen nauw verwant is); 
Rubens noemde hij een representant van het (niet bestaande) 
Belgische volk en hij beweerde dat er in „België" een ver
heugend medeleven bestaat met hetgeen op het gebied van 
wetenschap en kunst in Noord-Nederland geschiedt; dat bleek 
o.m. toen „België" van zijn groote belangstelling bij de her
denking vain den 350sten geboortedag van Vondel deed 
blijken. Ja wel, Vondel is immers uit „Belgische" ouders 
geboren? 

Bepaald belachelijk was de bewering van den heer de 
Vlugt, dat er in Nederland een groote belangstelling is 
„voor het Belgische geestelijke leven". Belgisch geestelijk 
leven!! 

Bijna overal waar de burgemeester over „België" sprak, 
had hij „Vlaanderen" moeten zeggen. Beseft hij niet, dat hij 
Vlaanderen hoont, als hij het door België, zijn bittersten 
vijand, vervangt? Ook al sprak hij in de Nederlandsche taal 
tot den gezant, die zich in zijn in dezelfde taal uitgesproken 
antwoord tot vriendelijke algemeenheden bepaalde. 

Redevoeringen van Van Cauwelaert en Staf de 
Clercq 

Te St. Niklaas-Waas heeft Frans van Cauwelaert midden 
December voor „een groep Vlaamsche intellectueelen (in 
werkelijkheid eenige volgelingen van Leider Joris) in een 
rede zijn bekende Belgische opvattingen verkondigd. De Vla
mingen kunnen hun volle recht verkrijgen binnen den Bel
gischen staat, en zelfs federalisme is gevaarlijk en overbodig. 

Eenige dagen later, op 19 December, hield Staf de Clercg 
op een Kampdag van het V.N.V. te Poperinge een- rede. 
waarin hij weer wees op de noodzakelijkheid, om voor „zelf
bestuur" te ijveren, zonder het Dietsche einddoel uit het oog 
te verliezen. Zoolang de zgn. „Vlaamsche extremisten" zóó 
tam blijven, kan Van Cauwelaert blijven volhouden, dat de 
Belgische eenheidstaat minder gevaarlijk is dan federalisme. 

De Volkshoogeschool „Allardsoog" (Bakkeveen) 
Blijkens een mededeeling van bovengenoemde Volkshoo

geschool heeft Dr. René Martial uit Parijs te Bakkeveen een 
voordracht gehouden over „Emigratie naar Frankrijk ^en m 
het bijzonder over emigratie van Nederlanders naar Frank
rijk. Een mededeeling voegt eraan toe: „Dr. Martial is, ter 
wille van de versterking van de Fransche volkskracht en 
van de toekomst van den Franschen landbouw, sterk voor
stander van een emigratie van gezonde Nederlandsche krach
ten naar Frankrijk" (cursiveering van ons). — Is de leiding 
van de Volkshoogeschool het met het doel van Dr. Martial 
eens? Dit zou zeer vreemd zijn. 

Duitschland—België 
De „Rheinisch-W estfalische Zeitung" publiceerde een 

dithyrambisch artikel over den Belgischen koning, waarin o.m. 
te lezen stond: „Door de woorden des konings, gedicteerd 
door vernuft en ethica, werd België bevrijd van al de 
bondgenootschappen, waarop tot dusver de alliantie-politie
kers en de strategen van zekere landen zich verlaten 
hadden". Wel zeer naïef, alsof de militaire technische be
sprekingen tusschen België en Frankrijk geen voortgang 
hadden tegen een „Duitschen inval". 
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De tegenstelling Vlaanderen—België 
In „Hier Dinaso", het blad van dea heer van Severer., 

zegt Albert Derbecourt dat de tegenstelling Vlaanderen-
België niet bestaat, dat Dinaso die verwerpt. „Gezond Bel
gisch denken, d.i. het hoogste heil der bevolking van Bel
gië nastreven, is ten slotte Dietsch denken en Dietsch stre
ven. België, dat zijn wij zelf". Zoo zinkt het Verdinaso 
steeds dieper in het Belgische moeras en zoo begrijpt men 
ook dat zoovelen in den laatsten tijd het Verdinaso den 
rug toekeeren. Ook de vroegere theoreticus van de Dinaso-
gedachte, Ir. de Lange, is uit de Dinaso-organisatie ge
treden. Wat den leider, den heer van Severen betreft, 
van hem kan men beter dan van iemand ter wereld zeggen: 
Quantum mutatus ab illo! 

België—Nederland. 
Aan het slot van een artikel over de „Nederlandsch— 

Belgische betrekkingen" lazen wij in „De Dietsche Voor
post" van 5 December jj.: „Het gehaspel met de gezanten
benoemingen te 's-Gravenhage en te Brussel lijkt ons wel een 
eigenaardige methode om de Nederlandsch—Belgische be
trekkingen in het goede spoor te brengen". — Waarbij de 
vraag opnieuw rijst, of dat „goede spoor" zoo gewenscht is. 

Een verklaring 
Op verzoek van den heer A. Brijs plaatsen wij onder

staande verklaring van Prof. Minnaert: 
„Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst der „Cul-

tureele Vereeniging Nederland—Vlaanderen" in dit seizoen, 
zijn enkele onjuiste beweringen in de pers verschenen. Ik 
was bij deze opening aanwezig en verklaar hierbij, dat de 
heer A. Brijs, een der inleiders, zijn vreugde heeft uitge
sproken over de aanwezigheid van Dr. J. Muls; hij heeft 
niet zijn vreugde uitgesproken over de aanwezigheid van 
den Belgischen zaakgelastigde." 

Utrecht. 14-11-1937. M. MINNAERT. 

Wij verzoeken toezending van verdere berichten en mede-
deelingen over deze kwestie achterwege te laten, omdat wij 
daarvoor geen plaatsruimte meer beschikbaar kunnen stellen 
Opstelraad D.G. 

De spelling-kwestie 
De spelling-kwestie, die nog maar steeds niet is opgelost, 

is de laatste weken weer in het brandpunt der belang
stelling gekomen. Het ligt niet op onzen weg, om in dezen 
partij te kiezen. Maar dit moet in ons blad worden ge
zegd: geen oplossing is voor langer dan zeer korten tijd 
aannemelijk, waarbij de gemeenschappelijke taal in Noord 
en Zuid op verschillende wijze wordt geschreven. Dat het 
gevaar van deze verschillende schrijfwijze niet denkbeeldig 
is, is een der vele argumenten tegen de bewering, dat staats
grenzen een cultuureenheid niet kunnen verdeelen. Dit gevaar 
moet echter worden afgewend. Moge ieder, die onze taal 
en ons volk liefheeft, daartoe bijdragen. Dit is van oneindig 
meer belang, dan de kwestie van e of ee, o of oo en s 
of sch. 

Het „Nederlandsche" studentenhuis in de 
Parijsche Cité Universitaire 

Het is geschied! Met 54 tegen 19 stemmen besloot de 
Tweede Kamer ƒ 200.000.— te schenken ten behoeve van 
de voltooiing van een overbodig gebouw voor francophiele 
studenten, dat eigendom wordt van de Universiteit van 
Parijs. Dat in dezen tijd zulk een bedrag zóó slecht zal 
worden besteed, is wel diep droevig. Het onvoltooide gebouw-
zou een blaam op ons volk werpen, meende de minister 

van Onderwijs. Het is echter juist andersom: het voltooide 
gebouw zal getuigen van een ongezonden a-, neen anti-
nationalen geest van het Nederlandsche volk. De kamer
leden Moller en Kersten hebben zich tevergeefs tegen het 
toestaan van het subsidie verzet. Voor zoovele nuttige, natio
nale doeleinden is geen geld beschikbaar: zelfs niet vooi 
herstel van de woning van Vader Willem te Delft, het 
Prinsenhof. 

Het crediet aan Frankrijk 
De firma Mendelssohn & Co. en de Nederlandsche Han

delmaatschappij te Amsterdam hebben een crediet van maxi
maal ƒ 150.000.000.— toegestaan aan de zeven groote Fran-
sche spoorwegmaatschappijen, dat wil feitelijk zeggen: aan 
de Fransche Republiek. Het lid van de Eerste Kamer, de 
heer Pollema, heeft daarover op 24 November 1.1. 
inlichtingen gevraagd, den minister van financiën o.m. 
verzocht mede te deelen, welke contra-prestatie van Fran
sche zijde daartegenover is gesteld, en er zijn verwondering 
over uitgesproken, dat aan zulk een bankcrediet var. regee-
ringszijde geen bezwaren in den weg zijn gelegd, terwijl 
in andere gevallen het aan de Nederlandsche markt brengen 
van buitenlandsche leeningen wordt geweigerd en Engeland 
bepaalde credieten aan Frankrijk niet wenscht te verlengen. 
Na een maand heeft de minister geantwoord. Het belang
rijkste in het antwoord komt ons de mededeeling voor. dat 
de regeering geen bezwaar heeft gemaakt, „na zich verge
wist te hebben van de houding der Fransche regeering in 
een aangelegenheid, die hangende is en waaromtrent op dit 
oogenblik nog geen mededeelingen kunnen worden gedaan." 
Heeft de Nederlandsche regeering als contraprestatie ver
langd, dat onzen volksgenooten in den door Frankrijk over-
heerschten Westhoek voortaan onderwijs in de eigen taal 
wordt gegeven? Wij vermoeden, dat Holland als van ouds 
alleen op directe handelsvoorwaarden heeft gelet. 

Geen Pangermanisme 
De Joodsche Perscommissie voor bijzondere berichtgeving 

heeft de aindacht gevestigd op eenige kaarten in den „His-
torischer Schul-Atlas" van ]. W. Putzger, uitgegeven door 
Velhagen 6 Klasing, die h.i. van een bedenkelijk Panger
manisme blijk geven, en nog kortgeleden heeft het Tweede 
Kamerlid Vos den minister van Onderwijs tegen dezen 
atlas gewaarschuwd. Men weet, dat wij niet in gebreke 
blijven, tegen domme pangermanistiscbe uitingen op 
te komen. Ditmaal echter moeten wij zeggen, dat het 
heusch niet zoo erg is, als bovengenoemde commissie het 
voorstelt. Dat Nederland wordt aangegeven als behoorende 
tot de gebieden, waar een Germaansche cultuur heerscht, 
achten wij niet onjuist, maar bovendien komt deze kaart 
op blad 1, door de Joodsche perscommissie genoemd, niet 
meer voor; de commissie heeft het trouwens over een druk 
van 1936, terwijl de nieuwste druk, die voor ons ligt, in 
1937 is verschenen. Op de kaarten 123 en 140 wordt inder
daad Nederland als behoorende tot de Duitsche „Kultur-
boden" aangegeven. Deze eenigszins vage terminologie zou 
historisch te verdedigen zijn. Maar bovendien zijn op kaart 
104, waarover de commissie zwijgt („Völkerkarte des 
mittleren Europa"), zeer duidelijk Nederland en het Vlaam-
sche gedeelte van België, van Duitschland door zwarte 
stippellijnen en een andere kleur gescheiden, terwijl in de 
verklaring der teekens en kleuren nog eens is aangegeven, 
dat de Opper-, Middel- en Nederduitschers te zamen de 
Duitschers vormen (daaronder ook de Oostenrijkers), maar 
niet de Nederlanders (met de Vlamingen). 

Hiermee is niet gezegd, dat wij dezen atlas voor Neder
landsche scholen geschikt achten: er zijn, achter in, te veel 
derde-rijks-propagandakaarten in opgenomen. Maar van een 
voor de Nederlanders gevaarlijken Pangermanistischen geest 
spreekt hij niet. 
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Congres van de Waalsche Concentratie 
Einde November vergaderde de „Concentration Wal-

knne" te Doornik, na ten stadhuize door het gemeente
bestuur te zijn ontvangen. De burgemeester sprak de con
gresgangers woorden van welkom toe en sprak het ver
trouwen uit, dat het congres niet den blaam van separatisme 
op zich zou laden. Uit zijn rede bleek, leest men in het 
verslag in de Wallonië Nouvelle, dat de burgemeester niet 
op de hoogte van den toestand is, niet met den tijd is 
meegegaan. — De heer Carlier uit Charleroi ontvouwde het 
autonomistische Waalsche programma; het gecentraliseerde 
België moet vervangen worden door de Vereenigde Staten 
van Vlaanderen, Brussel en Wallonië (!) Merkwaardig was 
vooral de rede van het tweede-kamer-lid voor Luik, Van 
Belle, waarin hij zeide, dat de tijd van het federalisme 
voorbij is; in 1931 zou dat nog een aannemelijke oplossing 
geweest zijn, thans is zij dat niet meer. Men zou er nog 
een poging toe kunnen wagen, maar zij zal, niet slagen van
wege de tegenover elkaar staande opvattingen van Walen 
en Vlamingen op het gebied van de buitenlandsche politiek. 
— Blijkens een ten slotte met algemeene stemmen aange
nomen motie gaf men er de voorkeur aan, het toch eens 
met de Vereenigde Staten van België te probeeren. 

Huldiging van Richard de Cneudt 
De Vlaamsche dichter Richard de Cneudt, die onlangs 

60 jaar is geworden, is op 15 December 1.1. door de Stich
ting Noord-Nederland—Vlaanderen in zijn tegenwoordige 
woonplaats gehuldigd, maar het eigenlijke huldebetoon heeft 
op 19 December in zijn geboortestad Gent plaats gehad. 
Daar werden voordrachten gehouden over s dichters werk, 
terwijl muziek en declamatie, door Noord- en Zuid-Neder-
landsche kunstenaars uitgevoerd, de bijeenkomst opluisterden. 

Wij deelden reeds mede, dat de Cneudt door België met 
een ter-dood-veroordeeling is onderscheiden. Reeds daarom 
eeren wij hem. Maar wij denken ook aan eenige zijner 
gedichten, zij 't lang geleden, omstreeks 1895, neergeschre
ven, waarin hij zijn Groot-Nederlandsche gevoelens uitsprak: 

„Rijst eens vol nieuwen glans uit jarenlange smarte 
Het ééne Nederland? " 

en (in zijn gedicht „Groot-Nederland"): 
„Zoo is mijn droom, zoo is mijn innigste harte, 
Zal 't eenmaal aan de kim der toekomst rijzen?" 

De Vlaamsche conferentie der Balie van 
Antwerpen 

Op 27 November herdacht de Vlaamsche conferentie der 
Balie van Antwerpen in een plechtige zitting haar 50-jarig 
bestaan. Het is een ware Belgische vertooning geworden. 
De voorzitter, Mr. J. Strijckers, zeide in zijn openingsrede 
vriendelijke woorden over den aanwezigen minister Du Bus, 
wiens tegenwoordigheid door den spreker weder een bewijs 
werd genoemd van het edelmoedig begrijpen tegenover de 
Vlamingen; dit werd in vollen ernst gezegd! Albert Deyèze 
en Staatsminister Jaspar werden ook door den Voorzitter 
om de franskiljonsche kin gestreken. Jaspar voerde ook nog 
het woord, een minuut in gebroken Nederlandsch en daarna 
voortgaande in het Fransch. Ook Du Bus sprak, in Vlaamsen 
op z'n van Zeelandsch. En beiden hadden het over de 
Vlaamsch—Waalsche broederschap. De feestredenaar Mr. 
Jozef Muls vond het oirbaar, aan het slot van zijn rede te 
beweren, dat het Vlaamsche volk thans zonder wrok naar 
het Belgische gerecht kan opzien. 

Opwekking tot heilig egoïsme 
Waarom weder geen rubriek „Uit Boek en Blad in dit 

nummer? Waarom zwijgt gij over dit? En over dat? — 
Wegens plaatsgebrek. 

Waarom geeft gij dan niet eenige bladzijden meer? Wegens 
geldgebrek. 

Omdat de meesten van hen, die dit lezen, in het afgeloopen 
jaar, niet hunnen zedelijken plicht hebben gedaan, en ons 
geen nieuwe inteekenaren hebben aangebracht. Als de liefde 
voor onze goede en groote zaak hen hiertoe niet kan 
drijven, laat het dan zelfzucht zijn. Men beseffe, dat men 
het in zijn eigen hand heeft te bewerken, dat men voor 
den reeds lagen inteekenprijs nog veel meer ontvangt dan 
thans. 

Korte berichten en opmerkingen 

— Op 22 December was het twintig jaar geleden, dat de 
Raad van Vlaanderen de polieke zelfstandigheid van Vlaan-
deren uitriep. 

-— Op 20—23 December heeft een groep Belgische reserve-
officieren in uniform een bezoek gebracht aan Breda (waar 
men hen in de taal van de minderheid van de Belgische 
bevolking toesprak), Rotterdam, 's-Gravenhage, Leiden en 
Amsterdam. Het is ons niet bekend, of deze groep een mili
taire vertooning heeft gehouden voor het genootschap Meri
diaan 5. 

— Op 14 December 1.1. vond de plechtige herdenking 
van de 120e Dies natalis der Gentsche hoogeschool, inge
richt door het Gentsche Studenten Corps plaats. De feest
rede wérd uitgesproken door Prof. Dr. F. J. de Waele 
van de Nijmeegsche Universiteit, die het woord voerde over 
„Nederlandsche wetenschap en Nederlandsche voornaam
heid". Met het zingen van het Wilhelmus was de plechtig
heid ten einde. 

— Op 27 November 1.1. sprak Mr. Ferdinand Vercnocke 
voor de afdeelingen Amsterdam van de Stichting Noord-
Nederland—Vlaanderen en het Dietsch Studenten Verbond 
over „De Dietsche dichter tegenover zijn volk". Mej. Francien 
Lepage, begeleid door den heer G. Verstraten, luisterde de 
bijeenkomst door haar zang op. 

— Aan de Hollandsche Aannemingsmaatschappij is de 
opdracht gegund tot het verrichten van de eerste werkzaam
heden voor de verbetering van de haven van Kaapstad. 

— Te Leuven heeft burgemeester De Lannoy van Edingen 
in de eerste week van December op uitnoodiging van 
Waalsche studenten een voordracht gehouden. De Walen 
trokken in optocht naar het station, om den taalwetsaboteur 
af te halen en droegen daarbij anti-Vlaamsche opschriften, 
wat een tegenmanifestatie van Vlaamsche studenten ten 
gevolge had. 

—- Denationalisator Max heeft besloten, dat de Koning
straat te Brussel voortaan „Koninklijke Straat" zal heeten. 
het Koningsplein „Koninklijke Plein" en de Hertogstraat 
„Hertogelijke Straat". Zoo verknoeit en verbeulemanst hij 
de oorspronkelijke taalkundig geheel zuivere Vlaamsche 
straatnamen. 

— Het algemeen bestuur van het Willemsfonds heeft er 
bij minister-president Janson op aangedrongen, de door het 
kabinet-Van Zeeland gevolgde „talenpolitiek voort te zet
ten. Inderdaad, wel een politiek, die voortzetting verdient 

— Op 3 December 1.1. was het 125 jaar geleden, dat 
Hendrik Conscience te Antwerpen werd geboren. 

— Op denzelfden dag overleed te Leuven Burggraat 
Prosper Poullet, oud-voorzitter van de Belgische 2e Kamer, 
gewezen eerste minister. Men rekende hem tot de „gematigde 
Vlaamschgezinden; hij nam het standpunt in, dat op onder
wijsgebied de volledige gelijkheid van het Nederlandsch en 
het Fransch moest worden verwezenlijkt, wat hem heftige 
aanvallen van franskiljonsche zijde bezorgde. 

— Op de nieuwe uitgave van de bekende Fransche 
toeristenkaarten van Michelin zijn van kleine plaatsen in 
Vlaanderen thans slechts de Vlaamsche namen, van de 
grootere de Vlaamsche en Fransche namen aangegeven. Voor 
Wallonië zijn slechts de Fransche plaatsnamen gebruikt. 
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