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Wie op zijn levenspad — meer of minder moei
zaam — het achtste kruisje tegemoet gaat, wat 
heeft hij een aantal familieleden en goede vrienden 
zien weggaan uit dit leven. Het meest heeft hem 
geschokt het wreede afscheid van jonge menschen, 
in den bloei en de hoop van het leven, en telkenmale 
heeft, in zijn latere jaren, de niet te beantwoorden 
vraag hem gekweld: Waarom zij en niet liever ik? 

Aan de baar van Elizabeth Conradie moet deze 
vraag zich wel aan velen hebben opgedrongen. Zij 
hebben het gevoeld, dat dit jonge leven schooner 
en van grooter waarde was dan het hunne. Dietsche 
harten voelden het heengaan van deze jonge vrouw 
als een onherstelbaar verlies. Onherstelbaar in den 
werkelijken zin van het woord. 

Eenige studiejaren aan het Hugenoten-Universi-
teitscollege te Wellington, waar dochters van goede 
Kaapsche families in „perfect English ladies" wor
den herschapen, waren voor haar de vuurproef op 
haar aangeboren nationalen zin. Gelouterd en ge
adeld is zij eruit tevoorschijn getreden. 

Toen zij in 1929—'31 onder Stoett en Prinsen 
voor haar doctoraal examen werkte, was zij in den 
Afrikaanschen studentenkring te Amsterdam de 
trouwe bewaakster van den nationalen geest. Zij 
trad niet op den voorgrond; maar reeds had zij 
Vlaanderen ontdekt en op de landdagen der Vlaam-
sche vrouwen en meisjes bracht zij den zustergroet 
uit Afrika over. 

In haar Bloemfonteinsche jaren groeide zij uit 
tot een apostel der nationale zaak. Haar levensdoel 
had zij zich scherp uitgeteekend: Afrika vrij van 
vreemde overheersching. Zij stemde toe, dat een 
uitsluitend Hollandsch-Zuid-Afrika niet meer mo
gelijk is; maar het Afrikaansche volksleven, de 
Afrikaansche cultuur, de Afrikaansche taal vrij en 
geëerbiedigd, dat was de taak, die haar denken en 
doen ten eenenmale beheerschte. Met mannenmoed 
bevocht zij de lauwheid der mannen. Van wijken 
wist zij niet. Oude sleur en lamlendigheid waren 
niet bestand tegen haar rustig betoog, haar onver
zettelijkheid, de beschamende onzelfzuchtigheid van 
haar wezen. Menigen misstand heeft zij uit den weg 
geruimd. Honderde stonden nog op haar programma. 

Meer dan eenig andere van haar geestverwanten 
zag zij de Afrikaansche beschaving als een spruit 
der oude Dietsche cultuur, zich zelfstandig ontwik
kelend, maar toch met den moederstam onverbre
kelijk samenhangend. Meer dan iemand anders heeft 

zij, gedurende haar laatste verblijf hier te lande, 
gewerkt voor de geestelijke toenadering tusschen 
moeder- en dochtervolk. De verspreiding van het 
Afrikaansche boek in Nederland, de keuze van Ne-
derlandsche boeken geschikt voor de Afrikaansche 
scholen, de uitzending van Afrikaansche teksten 
door den Nederlandschen radio-omroep en omge
keerd het toezenden van Nederlandsche gramofoon-
platen aan de Afrikaansche Uitsaaikorporasie, de 
benoeming van Nederlandsche geleerden bij het hoo-
ger onderwijs in Afrika, het studeeren van Afrika
ners in Nederland, opheffing van de beperkende 
bepalingen op het binnenkomen van Nederlanders 
in de Unie. Voor dit alles, en zoo veel meer, heeft 
zij gewerkt, gepleit, gedraafd, zoo veel en zoo hard 
neen veel méér en veel harder dan zij kón. 

Eén zaak had haar grootste liefde: de Afrikaan
sche1 leerstoel in Amsterdam. Gij weet, dat na het 
heengaan van prof. Besselaar zijzelf diens taak tij
delijk op zich heeft genomen. Hierheen gekomen 
voor de voltooing van deel II van haar „Hollandse 
skrywers in Suid-Afrika" was haar tijd beperkt. 
Ook deel III stond reeds voor haar geest met een 
noodzakelijk verblijf in Amerika. Toch heeft zij 
niet geaarzeld. Haar optimisme zag binnen korten 
tijd een officieelen leerstoel verrijzen; in dien tus-
schentijd mocht er in het Afrikaansche onderwijs 
geen gaping zijn. en zoo liet zij welbewust haar lec
toraat te Bloemfontein in den steek voor een pover 
betaalde, tijdelijke betrekking in Amsterdam. 

Ik repte van haar akademisch proefschrift: de 
„Hollandse Skrywers". Ook de keus van dit onder
werp was aan haar Dietschen geest ontsproten. 
Naar de gangbare opvatting begon de Afrikaansche 
letterkunde met het geschreven Afrikaansch. Vol
gens Conradie moet de studie ervan twee eeuwen 
verder teruggaan; vangt zij aan met het dagboek 
van Jan van Riebeeck, en omvat zij alles, wat in 
Zuid-Afrika, zoowel in het Nederlandsch als in het 
Afrikaansch is geschreven. „Ek het hier van die 
premies uitgegaan dat dit noodzakelik is om vas 
te hou aan die wortels van ons Dietse beskawing 
en telkens terug te keer na die bron van herkoms 
vir versterking van die eie geestesgoedere". 

Haar betoog is onweerlegbaar. Men denke zich 
de ongerijmdheid, dat het dagboek van Louis Tri-
gardt, den voorsten voortrekker, dat de „Eeuw van 
onrecht" van Krugers regeering en zoo veel andere 
kostbaarheden zouden liggen buiten het gebied der 
Afrikaansche cultuur en letterkunde! 

„Wij in het moederland, schrijft Albert Verwey, 
in zijn aankondiging van Conradie's „goed gefun
deerd en helder geordend verhaal", moeten dank
baar zijn, dat de vaderlandsche behoefte om zich 
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de volksafstamming duidelijk te maken zich ginds 
kenbaar maakt en dat, als Zuid-Afrikaansch volks
verleden, met warmte en ijver wordt onderzocht wat 
door ons als een minder belangrijk onderdeel van 
ons verleden werd verwaarloosd". 

Toen Besselaar in Amsterdam als hoogleeraar 
was opgetreden heeft hij voor zijn boekerij gast
vrijheid gevonden in het Nederlandsch seminarium, 
waarvan een zijkamertje, de zgn. „bijwagen", voor 
de Afrikaansche zoowel als voor de Friesche biblio
theek beschikbaar werd gesteld. Deze laatste is be
scheiden van omvang gebleven; maar door de goede 
zorgen van Besselaar en nog meer door die van 
Conradie, kreeg de Afrikaansche boekerij zulk een 
wasdom, dat zij uit den bijwagen ging uitpuilen. 
Toen is Conradie op zoek gegaan naar een ruimer, 
als het kon zelfstandig onderkomen voor haar boe
kenschat. Het was het geheim van haar persoon, 
dat zij altijd en overal de grootste welwillendheid 
ondervond. Wie goed doet, goed ontmoet. Ik volsta 
met te vermelden, dat, dank zij de geestdrift, die 
zij op den bibliothecaris der universiteit wist over 
te planten, ten slotte haar verwachtingen zijn over
troffen. Tusschen zoo veel kleine en groote tegen
slagen is 30 Mei 1939, de opening van haar boeken
zaak voor haar een zegedag geweest. 

Deze zaal, door ons niet zonder trots „Suid-Afri-
kaanse Instituut" gedoopt — onder ons altijd „het 
zaaltje" geheeten — is dit halve jaar haar koninkrijk 
geweest. Zij was overal elders, maar zij was toch 
altijd ook daar. Zij regelde en rangschikte; honderd 
brieven schreef zij om op te wekken tot regelmatige 
toezending van boeken en tijdschriften; zij stond 
er talloozen te woord, die om raad en leiding tot 
haar kwamen. Bovenal echter was dit Instituut, en 
zou het altijd blijven, een middelpunt van Afrikaan
sche studie in Nederland, ook al zou de leerstoel 
tijdelijk onbezet zijn. Wanneer het dankbare Dietsch-
land haar nagedachtenis wil eeren, het kan niet be
ter geschieden dan door krachtigen steun aan haar 
schepping, het Suid-Afrikaansche Instituut. 

Ik moet hier volstaan met slechts enkele grepen 
uit dit rijke leven en kan Vlaanderen maar vluchtig 
noemen. Wie bij haar teraardebestelling Colomba 
Thiel en burgemeester De Vos heeft hooren spre
ken, die heeft begrepen, dat Elizabeth Conradie de 
levende band is geweest tusschen Afrika en jong-
Vlaanderen, diep betreurd en onvervangbaar. 

Onvervangbaar ook, in nationaal opzicht, was 
zij op den post, haar onlangs toegewezen en dien 
zij pas na ernstig wikken en wegen heeft besloten 
te aanvaarden: het rectorschap van haar eigen oude 
school, het Universiteitscollege voor meisjes te Wel
lington. Haar benoeming op zichzelf was een nooit 
gedachte overwinning van de nationale zaak. Zij 
beteekende de uitroeiing van een haard van volks-
yerbastering; het ontsluiten van een klare bron 

van nationaal leven: de opleiding in vaderlandschen 
geest van telkens nieuwe geslachten van Afrikaan
sche vrouwen. 

De aanvaarding van deze benoeming was harer
zijds een groot persoonlijk offer. Trots al den strijd, 
die haar daarginds nog wachtte, zou zij zonder twij
fel glansrijk zijn geslaagd. De meisjesstudenten 
zouden in haar een moeder hebben gevonden, met 
de meest hartelijke belangstelling in het persoonlijk 
welzijn van elke harer. Maar daarbij hoeveel romp
slomp van administratieven aard, waarvoor zij den 
knobbel miste; hoeveel ergernis over aldus verloren 
tijd, waarop haar volk recht had! Wie daar thans 
rector zal worden? — Niemand weet het; maar 
Hollandsch-Zuid-Afrïka heeft den slag verloren. 

Aan de groeve van deze kleine heilige staan wij 
hulpeloos, vervuld van deernis, van bewondering, 
maar bovenal van dankbaarheid. En — als wij Oom 
Paul laten rusten — erkennen wij met mr. Marianne 
Tellegen, dat Elizabeth Conradie „de voortreffelijk
ste en edelste afgezant was, die ooit uit Zuid-Afrika 
tot ons kwam". 
Amsterdam, 10 Nov. 1939. H. BURGER 

EEN JONGEREN-MANIFEST: 
OM DEN WILLE VAN DIETSCHLAND 

Voor zoover de huidige oorlog in zijn gevolgen 
op het oogenblik is te overzien, bevat hij reeds vele 
lessen voor een ieder, die zich — op welke wijze 
ook — in dienst van zijn volk heeft gesteld en de 
behartiging van zijn volksche belangen mede-na
streeft. 

Deze lessen zijn voor de volken, die bij het hui
dige conflict het naast betrokken zijn, het hardst 
geweest, doch zij kunnen óók anderen ter leering 
strekken. 

Zonder in politieke beschouwingen te vervallen, 
noch de feiten aan de rechtvaardigheid te toetsen, 
willen wij aan de hand van de werkelijkheid nagaan, 
welke lessen de jongste Europeesche geschiedenis 
voor ons, Dietschers, bevat. 

Vrij algemeen reeds is de opvatting geworden, 
dat de gevolgen van het Verdrag van Versailles 
voor den vrede in Europa een groot gevaar zijn 
geweest. Er groeit een geneigdheid tot verzachting 
van de scherpe bepalingen en tot het herstellen van 
de onrechtvaardigheden. 

Na de besprekingen te München in 1938 was de 
gedachte aan een erkenning van de volksche eischen 
zelfs niet meer van allen grond ontbloot. De open
bare meening was bereid de volksche staatsgrenzen 
te aanvaarden en hun waarde voor het behoud van 
den vrede toe te geven. 

De tusschen München en thans liggende tijd, zoo 
rijk aan gebeurtenissen en spanningen, heeft het 
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belang van deze vrij algemeene geneigdheid niet 
voldoende tot uitdrukking kunnen doen komen, om
dat de elkander kort opvolgende beroeringen de 
volksch-ideëele grondslagen heftig hebben onder
mijnd en verdrongen. 

Desniettemin blijft de sfeer der Münchensche 
besprekingen én de publieke reactie daarop van be
lang, temeer nu wij wellicht toch binnen afzienbaren 
tijd een onderlinge bespreking tusschen de groote 
mogendheden kunnen verwachten. Deze besprekin
gen zullen, indien zij kunnen worden gevoerd in 
de sfeer, welke na München in Europa heerschte, 
vérstrekkende gevolgen kunnen hebben. 

„Het zal toch vandaag of morgen noodzakelijk 
zijn dat alle groote Europeesche staten samen gaan 
praten over den opbouw en de organisatie van de 
Europeesche veiligheid en van het Europeesche 
economische leven". 

Deze verwachting uitte Rijkskanselier Hitier in 
zijn Rijksdagrede van 6 October jl. en de noodza
kelijkheid van een dergelijke internationale bespre
king kan zich op een bepaald oogenblik in alle he
vigheid stellen. Wij zullen er goed aan doen met 
deze mogelijkheid rekening te houden en daarop 
onze aandacht te vestigen. 

De grondslag voor deze samenkomst zal, wil de 
bespreking de gewenschte uitkomsten hebben, moe
ten bestaan uit een ernstigen wil van alle partijen 
tot het herstellen van alle onrecht, dat aan de klei
nere (en inmiddels groot geworden) volken van 
Europa is begaan. Hitier heeft in zijn rede even 
gezinspeeld op een komende trekking van nieuwe 
grenzen in Oost-Europa en het scheppen van „eth-
nografische" verhoudingen door een grootscheep-
sche verhuizing van nationaliteiten. Deze toespe
ling laat veel ruimte, evenwel óók voor een gedachte 
aan opruiming van oude (en kersversche) moeilijk
heden. 

„Versailles bestaat niet meer!" De door dit Ver
drag voor Duitschland geschapen lijdensweg ken
nende, beseffen we tegelijkertijd de beteekenis van 
deze woorden en kunnen we ons bij benadering de 
voldoening voorstellen, welke Hitier bij de vast
stelling van dit feit zal hebben doorgloeid. Maar . .. 
de strijd tegen Versailles heeft nieuwe moeilijkhe
den en verzoekingen geschapen en nieuw onrecht 
begaan. 

Zoo de aanstaande vredes-conferentie (nu of an
ders toch ééns, het kan niet anders) aan haar doel 
wil beantwoorden, zal zij alle moeilijkheden dienen 
op te lossen en zich niet alleen mogen bepalen tot 
de in en na 19x8 geschapen misstanden. Deze vre
des-conferentie zal zich tevens bewust moeten zijn 
van de vroeger gemaakte fouten en zonden tegen 
enkele volksgemeenschappen. 

In dit verband is het voor de Dietschers dus zaak, 
te zorgen dat de deelnemers aan deze besprekingen 

weten, dat de Londensche conferentie van 1830 
voor het Dietsche Volk hoogst onrechtvaardig heeft 
besloten en aan dit Volk een natuurlijke ontwik
keling ontnam. De door Frankrijk en Engeland be
legde conferentie besloot tot ontbinding van het 
Koninkrijk der Vereenigde Nederlanden en tot in
stelling van de staten Nederland en België. 

Allereerst dus zullen thans deze vaders van de 
beide laatstgenoemde staten tot de overtuiging moe
ten worden gebracht, dat zij door hun besluit de 
D i e s c h e  v o l k s g e m e e n s c h a p  s p l i t s t e n .  E r  i s  o o k  
a a n  d e  L a g e  L a n d e n  n o g  i e t s  g o e d  t e  
m a k e n .  

Géén ander dan het Dietsche Volk zelf heeft de 
plicht, dit punt onder de aandacht van Frankrijk 
en Engeland allereerst, doch voorts van gansch 
Europa, te brengen. 

Versailles moge meedoogenloos voor Duitschland 
zijn geweest, Londen was het voor ons, voor 
Dietschland. Dat Versailles wreedheid thans wordt 
erkend en een geneigdheid tot tegemoetkomen aan 
deze wreede gevolgen wordt waargenomen, is mo
gelijk geworden door den wil van het Duitsche 
Volk, dat zich met kracht tegen dit Verdrag heeft 
verzet. Dat de smartelijke gevolgen van de Londen
sche beslissing voor het Dietsche Volk slechts door 
een klein gedeelte van dit Volk worden gevoeld en 
verder in Europa vrijwel geen besef ontmoeten, is 
mogelijk geworden door het ontbreken van een 
w i 1 bij ons Volk zelf. 

Met een heilige liefde voor het eigen Volk, met 
een onuitbluschbaar vuur voor de zaak en een voort
durende dadendrang in den ideëelen strijd, hebben 
sinds het rampjaar 1830 Dietschers voor een herstel 
van het onrecht gestreden. Hun offers zijn groot 
geweest, hun wil was goed, doch (laten we het eer
lijk bekennen) de uitkomsten van hun strijd zijn 
vér beneden het noodzakelijke peil gebleven. Dit 
is aan verschillende oorzaken toe te schrijven. 

Zeker niet in de laatste plaats aan het feit, dat 
het Dietsche Volk zich zijn éénheid niet voldoende 
bewust is, aan de groote gemeenschappelijke roe-
ping geen of te weinig waarde hecht en door aller
hande overwegingen en voorspiegelingen tot de 
overtuiging is geraakt, dat de gescheidenheid on
vermijdelijk is geweest. 

Deze hoofdoorzaak had echter verzet kunnen 
worden, indien de vele bij-oorzaken niet hadden be
staan. Hadden de bewuste Dietschers een grootere 
éénheid betracht, hadden zij in den volkschen strijd 
naast elkaar gestaan en dezen strijd niet ver-
waasd door bijbedoelingen en zijpaadjes, dan wel
licht had het Dietsche Volk thans in grootere mate 
geweten, dat het zich tegen de te Londen genomen 
besluiten moet verzetten en nog niet zal mogen rus
ten, alvorens het toen begane onrecht tegen Dietsch
land is opgeheven. Dan wellicht zouden deze Diet-
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sche eisch en deze Dietsche wil in Europa reeds 
een oor hebben gevonden, althans méér bekend zijn 
geweest. 

Wanneer we nu dus moeten vaststellen, dat de 
onbekendheid met onze volksche moeilijkheden 
schrikbarend groot is — zoowel nationaal als inter
nationaal — dan staat ons tevens in alle scherpte 
een taak voor oogen. Een taak, waaraan we onmid
dellijk met inzet van ons geheele zijn hebben te be
ginnen, zónder uitstel en zónder beperking. O m 
d e n  w i l l e  v a n  D i e t s c h l a n d .  

Persoonlijke voorliefden, onderlinge verschillen 
en wat dies meer zij, zullen wij ondergeschikt heb
ben te doen zijn aan het groote, algemeene belang, 
Dietschland. Gezamenlijk zullen alle bewuste Diet
schers in gesloten opstelling hebben op te trekken 
om aan hun volksche eischen kracht bij te kunnen 
zetten. Hun richtlijnen zullen voor een ieder bindend 
moeten zijn, de uitgestippelde weg voor een ieder 
verplichtend worden gesteld, het ideaal voor aller 
oog even scherp worden geplaatst. 

Slechts op deze wijze, en n i e t anders, kunnen de 
bewuste Dietschers verwachten het doel te berei
ken. Op deze wijze alléén vermogen zij onder het 
eigen volk en in de overige staten begrip en waar
deering te wekken, omdat zij zóó doende b e w ij-
z e n, dat het hun ernst is. Het zal dan verder on
mogelijk zijn, dat men veronderstelt dat Dietschland 
een verlangen van enkelen is, dat de nationale nood 
in Rijksnederland lós van Dietschland is op te los
sen, en dat „Vlaanderen" zijn moeilijkheden binnen 
het kader van den Belgischen staat zal kunnen re
gelen en opheffen. 

Niet langer dus voortgeploeterd op den weg der 
verdeeldheid, doch samengewerkt in een éénheid, 
welke belanghebbenden en belangstellenden zal aan-
toonen, dat er wezenlijk een Dietsch-volksche één
heid bestaat en voor de toekomst mogelijk zal zijn. 
S a m e n w e r k i n g ,  o m  d e n  w i l l e  v a n  D i e t s c h 
l a n d .  

Een samenwerking voorts, waaraan vooral de 
Dietsche jeugd een belangrijke steen zal kunnen bij
dragen, indien zij wil. De jeugd van vandaag levert 
de strijders van morgen en de opvoeders en voor
gangers der volgende jeugd. De Dietsche jongeren, 
in noord en zuid, dienen vooral den ernst te beseffen 
van den tijd, waarin zij leven, opdat zij niet verzui
men de mogelijkheden van dezen tijd uit te buiten. 

De beteekenis van ons ideaal zal voor allen, die 
den loop der internationale gebeurtenissen met aan
dacht hebben gevolgd, bij herhaling gebleken zijn. 
Zij zullen dan tevens hebben beseft, van hoe groot 
belang het is, dat achter dit ideaal een zoo groot 
en zoo gesloten mogelijk aantal werekrs en onder
steuners staat, opdat het ideaal door een schare 
wordt gedragen, die in staat zal blijken ontzag in 
te boezemen bij hen, die over Dietschland te beslis

sen zullen hebben. De dan klinkende eischen zullen 
zoo luid kunnen worden gesteld, dat men niet lan
ger doof kan blijven. 

Het is wederom de eerlijkheid die ons gebiedt 
te erkennen, dat het oudere Dietsche strijdleger (de 
onderling verdeelde en soms hopeloos twistende 
verbonden en vereenigingen) van vandaag tot een 
dergelijke ontzag inboezemende daad niet in staat is. 

De kinderen van dezen tijd echter verstaan de 
teekenen van hun tijd het best. Zij zijn — o m d e n 
wille van Dietschland — verplicht zich naar 
deze teekenen te richten en, zoo de ouderen niet 
willen of niet meer kunnen, zich — zónder wrok — 
in eigen richting te ontwikkelen en desnoods een 
eigen weg in te slaan. De Dietsche jeugd beseffe 
volledig, dat zij niet strijdt voor haar genoegen, dat 
zij Dietschland niet mag beschouwen als een ideaal 
voor het vullen van haar vrijen tijd of voor het na
streven van persoonlijke eerzucht. Dietschland is de 
taak, welke een voorgeslacht haar op de schouders 
heeft gelegd en van welker vervulling de toekomst 
van een nageslacht afhankelijk is. 

Zij zal bij de strenge doorvoering van deze plichts
opvatting gaarne den steun en de medewerking van 
de ouderen ontvangen. Deze laatsten zijn daartoe 
zéér zeker in staat en — naar gebleken is — groo-
tendeels ook bereid. De jonge Dietschers zullen 
zich deze ondersteuning waardig hebben te toonen, 
doch mogen daarbij bovendien niet zoodanig op 
dien steun rekenen, dat zij zónder dien tot niets 
meer in staat zouden zijn. De jeugd heeft meesten
tijds geen geld, geen ervaring en (naar de meening 
van sommige ouderen) geen bezadigdheid. De oude
ren kunnen deze tekorten aanvullen. Maar de jeugd 
heeft daarentegen wekkracht, zij heeft strijdvuur en 
geestdrift, waardoor zij den ouderen iets kan bie
den. 

Dietschers. Ouderen én Jongeren, doch deze laat
sten vooral: maakt ernst van Uwen strijd. Laat 
Uw ideaal U dagelijks bezielen, toont de vervul-
lings-mogelijkheid en de bindkracht van dit ideaal 
zonder ophouden door Uw onverwoestbare onder
linge éénheid. Doet dit alles en laat niets na, o m 
d e n  w i l l e  v a n  D i e t s c h l a n d .  

G. BECKER 
J. GROENENDAAL 
J. R. SCHILTMEIJER Jr. 

Betuigingen van instemming kunnen worden ge
zonden aan: J. R. Schiltmeijer Jr., Joos de Moor
straat 6 boven, Amsterdam-West. 

Verwante tijdschriften e.d. worden verzocht dit 
artikel, zoo mogelijk onverkort, met vermelding 
van de bron, over te nemen. 
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GEVAAR VOOR VAZALITEIT 

Met de droeve oorlogsgebeurtenissen kunnen wij 
ons in dit tijdschrift niet bezig houden. Op het 
oogenblik dat wij dit schrijven, vernemen wij de 
verschrikkelijke ramp van het Nederlandsche s.s. 
Simon Bolivar, dat op een mijn geloopen is, aan 
de Engelsche kust. Op het oogenblik, dat deze rege
len verschijnen, zullen waarschijnlijk weer nieuwe 
rampen aan en buiten het oorlogsfront geschied zijn. 
Nu de oorlog is ontketend, is alles mogelijk! De 
waanzin is losgebroken. Wij moeten het eind af
wachten, hopend dat het spoedig komt. 

Wel moeten wij intusschen de uitingen der oor
logvoerenden over hun doeleinden goed gade slaan, 
omdat bij een mogelijken vrede het lot der Lage 
Landen aan de Zee ten goede of ten kwade gewij
zigd kan worden. 

Bij een vrede door vergelijk, die de dwaasheden 
van het vroegere Versailles-Verdrag zou vermijden, 
hebben wij, Dietschers, alle belang. Schrijver dezes 
stelt zich het vergelijk op de volgende basis voor: 
Polen en Tsjechië krijgen hun onafhankelijkheid te
rug, met dien verstande dat wezensvreemde ethni-
sche elementen hun niet worden toegevoegd en dat 
zij gedemilitariseerd worden, zoodat zij niet weer 
een dreigend bolwerk kunnen vormen aan Duitsch-
land's Oostelijke en Zuidelijke flank. Anderzijds 
zou Duitschland zijn koloniën of een gedeelte daar
van terugkrijgen. Wij zien niet in, waarom op een 
dergelijke basis niet zou kunnen worden onderhan
deld,— indien althans de oorlogvoerenden werkelijk 
geen andere bedoelingen hebben dan normale toe
standen in Luropa te scheppen. Tegelijk zouden 
andere acute vraagstukken, die de rust van Europa 
kunnen verstoren, in der minne geregeld kunnen 
worden, zoowel in West-Europa — wij denken bv. 
aan de onderdrukte meerderheid der Vlamingen in 
België —, als op den Balkan, waar bv. Roemenië 
zich na den oorlog van 1914—1918 met de hulp van 
de overwinnaars gebieden heeft weten toe te eige
nen, die dat land voor de eigen rust beter zou missen. 

Maar is het den oorlogvoerenden wel om normale 
Europeesche toestanden te doen ? Na de logomachie 
der Engelsche, Fransche en Duitsche redenaars en 
politici, die steeds weer verdere eischen stellen en 
steeds heftiger tegen elkander te keer gaan, is dat 
nauwelijks te gelooven. 

De Duitsche politici hadden het, bij den aanvang 
van het conflict, alleen over de voor het Duitsche 
volk noodzakelijke „levensruimte". Sedertdien heb
ben zij echter hun doeleinden duidelijker omschre
v e n :  D u i t s c h l a n d  w i l  h e t  e i n d e  v a n  E n g e 
land 's hegemonie in Europa en in de wereld. 
De tegenpartij wil het herstel van den Europeeschen 
status vóór de verovering van Polen en Tsjechië 
door Duitschland. Frankrijk wil nog verder gaan, 
nl. Oostenrijk uit Groot-Duitschland weer losmaken 

en Duitschland zelf in kleine Staten verbrokkelen. 
Misschien is dit ook het doel van Engeland, maar 
dit wordt niet zoo duidelijk gezegd: de Britten la
ten door de Franschen de spits afbijten. Militair is 
Duitschland, diplomatiek gesteund door Rusland, 
blijkbaar niet klein te krijgen. Daarop wijst de ge-
heele toestand: Engeland en Frankrijk hebben, na 
Duitschlands inval in Polen, aan Duitschland den 
oorlog verklaard, maar zij durven, wat men toch 
van hen verwachten moest, het Duitsche leger niet 
aanvallen. De taktiek van Duitschlands vijanden is 
dan ook gericht op de uithongering van het Duit
sche volk, op agitatie in Duitschland — de aan
slag op Hitier is van dit standpunt gezien een veeg 
teeken —, op een opstand tegen de dictatuur en op 
een vrede met een nieuwe Duitsche regeering, die 
dan wel, wanneer het Duitsche leger zou uiteen val
len, zou moeten capituleeren. Op die wijze zouden 
Engeland en Frankrijk in Europa oppermachtig 
worden, ook tegenover de kleine neutrale Staten. 
Aan den anderen kant zal Duitschland, indien het de 
Britsche hegemonie weet te breken, eveneens ster
ken druk op die kleine Staten uitoefenen, ten einde 
Engeland blijvend te verzwakken. 

Voor de kleine Staten van West en Noord-West-
Europa zien wij derhalve de toekomst somber in, 
zoowel in de veronderstelling dat Engeland's hege
monie door Duitschland gebroken wordt als in die, 
dat Engeland, door Frankrijk gesteund, zijn hege
monie nog versterkt. 

De geweldige onrust, die in ons land heeft ge-
heerscht in de week van 6 tot 12 November, had 
tot oorzaak de vrees, dat Duitschland reeds nu, en 
wel over ons land, tot een geweldigen aanval op 
Engeland zou overgaan. Indien de oorlog een lan
gen duur heeft, zullen wij die mogelijkheid altijd 
in het oog moeten houden en vreezen. In geen ge
val echter zullen wij, iets waarop van zekere Belgi
sche zijde wordt aangestuurd, met het oog op die 
mogelijkheid en die vrees, militaire besprekingen 
met België mogen voeren, nog minder een militair 
accoord met België aangaan. Want België is wel 
officieel neutraal; maar te velen in dat heterogene 
land verlangen het anti-Duitsche front daadwerke
lijk te versterken. Ieder samengaan, op welk ge
bied ook, van Nederland met België moet in Duitsch
land grooten argwaan opwekken. Waar Duitsch
land, in zijn strijd op leven en dood met Engeland, 
misschien van plan is, ons land te gebruiken, moe
ten wij het geen enkel voorwendsel aan de hand 
doen. Alle toenadering tusschen Nederland en Bel
gië is o.i., ook van dat standpunt gezien, uit den 
booze. Ook het gezamenlijk aanbieden van „goede 
diensten" door de Vorsten der beide landen met 
het oog op den vrede, moge voortaan achterwege 
blijven: zoolang er geen concrete basis is tot een 
vergelijk, hebben die „goede diensten" weinig zin. 



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

En als er eenig werkelijk uitzicht op vrede komt, 
dan zal het initiatief beter uitgaan van een breeder 
neutraal front. Tot dusver heeft het Belgisch—Ne-
derlandsche aanbod ons niets anders bezorgd dan 
polemieken en geharrewar: en beurtelings zijn wij 
polemieken en geharrewar: en beurtelings werden 
wij ervan beschuldigd de oogmerken van Duitsch-
land en die van Engeland te „dienen"! 

Hoewel Engeland's doelwit nog niet zoo duidelijk 
bekend werd gemaakt als het Duitsche, zijn er toch 
zekere aanduidingen, dat men daar een nieuw Euro
pa wenscht, waarin de kleine Staten een deel van 
hun onafhankelijkheid zouden moeten opofferen. 
De Britsche pers heeft het daarover reeds herhaal
delijk gehad en verschillende vooraanstaande En-
gelsche redenaars hebben in dienzelfden zin gespro
ken. Statengroepeeringen heeft men daar op het 
oog, zooals bv. in Zuid-Oost-Europa een Balkan 
groep, in Noord-West-Europa een Skandinavische 
groep, in West-Europa een Belgisch-Nederlandsche 
groep, in Midden-Europa een soort van herstel van 
de Donaumonarchie met Oostenrijk als kern. Al 
deze denkbeelden zijn beurtelings reeds minder of 
meer naar voren gekomen; maar de hoofdgedachte, 
e e n  E u r o p e e s c h e  S t a t e n b o n d  m e t  b e p e r k i n g  
der Staatssouvereiniteit van de klei
nere landen, bleef daarbij als het ware het 
omineuse „Leitmotiv". 

Nederland heeft derhalve niets goeds te verwach
ten van de verpletterende overwinning van een der 
beide oorlogvoerende partijen: èn met een gloed
nieuwe Duitsche hegemonie èn met een versterkte 
Britsche hegemonie gaan wij regelrecht naar de 
vazaliteit. D. B. 

RENé DE CLERCQ 
en 
FLORIMOND GRAMMENS1) 

De toestand, waarin zich de Vlaamsche Strijd in 
de laatste jaren heeft bevonden, vertoonde een ze-

1) Gaarne plaatsen wij dit artikel van Mr. Wijnstroom, 
hoewel o.i. een vergelijking tusschen Flor. Grammens en 
René de Clercq slechts dan mogelijk is, als men René de 
Clercq neemt in het eerste of tweede tijdperk van zijn le
ven, toen hij nog Vlaamsch particularist was en nog niet 
met België had gebroken, zeker niet met René de Clercq 
in het derde en voornaamste tijdperk van zijn leven, toen 
het Vlaamsch activisme hem anti-Belgisch heeft gemaakt 
en hij een vurig ijveraar voor de Groot-Nederlandsche 
gedachte is geworden. Want Flor. Grammens is, hoe fel 
zijn pro-Vlaamsche actie soms moge zijn, nog steeds prin
cipieel een goede Belg. Dit is wel zeer duidelijk gebleken 
door de wijze, waarop hij onlangs in de Belgische Kamer 
geprotesteerd heeft tegen het optreden van den Waalschen 
afgevaardigde Hubin, dien hij, omdat deze dienst had willen 
nemen in het Fransche leger, voor een „landverrader" 
heeft uitgemaakt, zich hierdoor volkomen op een hyper-
Belgisch standpunt stellend. Opstelraad D. G. 

kere overeenstemming met dien, waarin de Vlaam
sche Beweging gedurende de laatste aan den We
reldoorlog voorafgaande jaren verkeerde. Gelijk 
toen alles wat Vlaamsch was zich vereenigde op de 
leuze: „Gent of niets!", zoo werden tot voor kort alle 
inwendige tegenstellingen in het Vlaamsche Natio
nalisme overbrugd door de taalgrens-actie, de Gram-
mens-actie. 

In die jaren tusschen 1910 en 1914 deed René de 
Clercq zijn stem weerklinken in „De Witte Ka
proen". Als Jan Hijoens in 1379 zijn met hun witte 
Kaproenen gedekte mannen, zoo riep in die jaren 
vóór den Wereldoorlog de jeugdige René zijn Gen
tenaren op tot den strijd; tot den strijd voor de 
vervlaamsching van hun hoogeschool! 

Slaat op den trommele, van dirredondijne, 
Dat voor elk huis een man verschijne; 
Slaat op den trommele, van dirredondom, 
Eer uw geluid in uw land verstomm'! 

En: 
Mijn lied is een klok en een zwaard en een vlag, 
Mijn lied is een kreet, die rolt door den slag, 
Mijn lied is de zon van den nieuwen dag, 
Mijn lied is triomf, hoera! 

Het zijn de refreinen van die twee sterke liederen: 
„De Witte Kaproen" en „Ter Zege", die het uit
gangspunt zouden vormen voor de toekomstige 
Noodhoornliederen (zie den „Noodhoorn" blz. 11 
en 12). 

Met het Aktivisme groeit dan de Vlaamsche Be
weging uit tot Vlaamschen Strijd, d.w.z. zij verlaat 
het terrein der kuituur voor dat der politiek, zij 
wordt tot Nationalisme in den modernen zin des 
woords. 

Maar de met zooveel vuur ontbrande Strijd leidde 
vooreerst niet tot de overwinning. Met het einde 
van den Wereldoorlog breekt een tijd van vervol
ging, maar ook van verdeeldheid en innerlijk ver
val voor het Vlaamsche Nationalisme aan. En in 
Februari 1923 klinkt machtig René de Clercq's roep 
in „De Ploeg": 

De dagen keeren, 
De nachten leeren, 
De dauw is hoog van smart; 
Ik hoop in zorgen, 
Zoolang de morgen 
Nog rood wordt in mijn hart; 

Zoolang mijn handen 
Naar daden branden, 
Zoolang mijn ziel één gloed; 
Zoolang mijn leven 
In strijd en streven 
Uit schoone wonden bloedt... 
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Ook nadien verbeterde de toestand niet veel, en 
we mogen gerust zeggen: René de Clercq, de groote, 
de sterke voorman uit het Aktivisme, met zijn on
verwoestbaar geloof in de toekomst van zijn volk, 
heeft het herstel der eenheid, het herstel der kracht 
van het Vlaamsche Nationalisme niet meer mogen 
beleven. 

De door zijn dood ontstane leegte in onze 
gelederen blijft natuurlijk voor altijd bestaan. Eind 
1936 dichtte Marcel van de Velde over hem: 

Sterke man, harde Bard, 
waar zijn Uw oogen, 
fel bewogen, 
en Uw heerlijke baard verward? 

Staptet Gij nog op de baan, 
vóóraan, 
wij zouden winnen 
alle gezinnen; 
wij zouden harder en zwaarder slaan, 
wij zouden stoerder te kampen gaan — 
met geest en lijf ons Volk oprechten, 
en nijdig vechten! 

Maar sedertdien is er toch wel iéts veranderd, 
o.m. door het krachtige optreden van Florimond 
Grammens. 

Florimond Grammens vertoont in zijn persoon
lijkheid een zekere overeenstemming met René de 
Clercq: dezelfde geestkracht en geestdrift, dezelfde 
daadvaardigheid en vreugde aan de daad! 

In luttele jaren is hij voor den Belgischen staat 
geworden tot de stem van het geweten, die de loyale 
naleving der eigen wetten van dien staat vordert en 
weet af te dwingen. Voor het Vlaamsche Nationa
lisme is hij eveneens de stem van het geweten, stem, 
die oproept tot eenheid en het ter zijde stellen van 
onbeteekenende onderlinge geschilpunten, stem, die 
erin geslaagd is, het Vlaamsche Nationalisme uit 
een in zeer ongunstige omstandigheden gevoerden 
verkiezingsstrijd versterkt te voorschijn te doen 
treden. Voor den Noord-Nederlandschen staat ech
ter blijft Grammens de boeman, waar men bang 
voor is, en wien men moet beletten, zijn stem te 
doen hooren! 

Werkelijk: met de Grammens-actie schijnt mij 
het Vlaamsche Nationalisme in een nieuw stadium 
te zijn getreden, hetwelk vergeleken kan worden 
met datgene, waarin de Vlaamsche Beweging zich 
in de laatste jaren vóór den Wereldoorlog bevond. 
Nu, als toen: een scherp omlijnd, nabijliggend, be
reikbaar, allen bevredigend doel. Het middel tot 
dat doel heet thans: Grammens-actie. 

Het is om deze redenen, dat het René de Clercq-
Genootschap onlangs heeft besloten, op René de 
Clercq's geboortedag, 14 November 1939, den eer
sten René de Clercq-Prijs voor Dietsche Daden toe 
te kennen aan Florimond Grammens. 

Ik heb hier twee gedichten van René de Clercq 
liggen, beide voor zoover ik weet nimmer gepubli
ceerd. In het eene heeft hij twee maal een regel 
aangestreept met een vraagteeken erbij. Ik laat dit 
dus liggen, omdat ik geen kans zie, ze te verbete
ren. Het andere is gaaf, en het verwondert mij, dat 
het niet in den volledigen Noodhoorn is terecht ge
komen. Alleen staat er geen titel boven, en het was 
toch René de Clercq's gewoonte niet, zijn Nood
hoornliederen botweg met den eersten regel aan 
te duiden. Daarom waag ik het, er den titel boven 
te zetten, dien René de Clercq er ongetwijfeld 
aan zou hebben gegeven, indien het gedicht in de
zen tijd was ontstaan: 

GRAMMENS-ACTIE 
Wij zijn te lang te goed geweest, 
Ook al klaagden wij en morden, 
De Vlaamsche Leeuw was een goedig beest; 
Zal hij wild gaan worden? 

Wij duldden te lang den snooden gast, 
Die het brood stal uit de spinden. 
Wij droegen den last en den overlast, 
En den spot der Franschgezinden. 

Wij willen houden den grooten kuisch, 
Verachten den verachter! 
Wij willen hem jagen uit erf en huis, 
Met den berken bezem er achter! 

En als het niet met bezems gaat, 
Wij zullen naar knuppels grijpen! 
En als het niet met knuppels gaat, 
Wij zullen ons wapen slijpen! 

Jaagt uit, jaagt uit, zonder gena, 
De Waalsche vossen en wolven! 
Jaagt uit, jaagt uit, met riek en spaan, 
Met messen, kogels en kolven! 

(Voor de Noord-Nederlanders, die het niet weten: 
riek beteekent: hooivork). 

Laat ik mogen eindigen met een kort gedicht 
van mezelf. 

GRAMMENS 
Ge zijt een kerel uit één stuk! Zoo recht! Zoo slecht! 
Waar heel het levend Dietsche volk zijn hart 

[aan hecht! 
Als met verwerpt Ge 't Fransch en voert het 

[Neêrlandsch mee! 
Sterk! Onverbiddelijk! Als dertienhonderd-twee! 

Blijf voor den staat het schrikbeeld dan in 
[Noord en Zuid! 

Wat Artevelde heeft gewild: 't gaat van U uit! 
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Toen Grammens dit gelezen had, maakte hij mij 
de opmerking, dat hij 'meende verstaan te hebben, 
dat ik hem in den eersten regel ten laste legde, dat 
hij het eene oogenblik goed (recht) was, en het 
volgende oogenblik slecht, terwijl hij uit het ver
der verloop van het gedicht toch afleidde, dat ik 
hem altijd goed vond. Gelukkig was hij er niet 
boos om. Maar ik maak eruit op, dat de uitdrukking 
„recht en slecht", die in Noord-Nederland zeer gang
baar en algemeen gebruikelijk is, voor de Vlamin
gen verklaring' behoeft. „Recht" beteekent in die 
uitdrukking: open, eerlijk, recht door zee. „Slecht" 
beteekent daarnaast: eenvoudig, zonder mooi-doe-
nerij, dus het Duitsche „schlicht", niet het Duitsche 
„schlecht". 

Maar op deze wijze zou ik gaan afdwalen. Ik 
wil bij de zaak blijven en sluiten met het uitspreken 
van de hoop, dat Florimond Grammens nog veel, 
nog zeer veel voor de bevrijding van zijn volk zal 
mogen doen, en daarbij René de Clercq zich als 
voorbeeld voor oogen zal houden! 

J. J. WIJNSTROOM 

HET VLAAMSCH-NATIONAAL VERBOND 
EN DE BELGISCHE NEUTRALITEIT 

Dat de Vlamingen er alle belang bij hebben dat 
België neutraal blijft en zich niet, zooals vele heet
gebakerde Walen en franskiljons het zouden wen-
schen, voor den wagen van Frankrijk spant, is voor 
de hand liggend: in een strijd waarin het Belgische 
leger te samen met het Fransche en het Engelsche 
tegen Duitschland zou opereeren uit naam bv. van 
het behoud der „beschaving", der „democratie" of 
wat dies meer, waarover de Walen en de franskiljons 
het bij herhaling hebben, zouden de Vlamingen in 
groote massa, zooals in den oorlog van 1914—1918, 
sneuvelen, terwijl de Walen, die de minderheid in 
België zijn, maar ook in het leger de beste posten 
bekleeden, hun bloed zouden kunnen sparen. 

De Belgische Koning van zijn kant is bevreesd 
voor zijn land en zijn troon en ijvert dus even onver
droten als de Vlamingen voor België's neutraliteit, 
tegen de actie in van allerlei hem in het geheim 
tegenwerkende elementen. Als Duitschland op dit 
oogenblik niet zoo machtig was dat een Fransche 
overwinning te land onzeker is, m.a.w. indien Frank
rijk en Engeland zóó sterk stonden, dat een Duitsche 
nederlaag met eenige zekerheid kon worden vooruit
gezien, dan zou de Koninklijke politiek, die nu op 
achterbaksche wijze gedwarsboomd wordt, met open 
vizier worden bestreden, en wel zoo, dat de Koning 
waarschijnlijk zou moeten bezwijken. 

Zoo komt het dan, dat, op dit oogenblik althans, 
de Koninklijke buitenlandsche politiek in België 
parallel loopt met de actie der Vlamingen, ja vooral 

met de actie van die Vlamingen, die over het al
gemeen den hen verdrukkenden Belgischen Staat 
geen goed hart toedragen. 

Die toevallige gezamenlijke actie van den Belgi
schen Koning eenerzij ds en de Vlaamsche Nationa
listen anderzijds, maakt de polemiek der Belgen over 
de neutraliteit des te hartstochtelijker: de Walen 
en franskiljons beginnen zelfs de antipathie, die zij 
van oudsher tegen de Vlamingen koesteren, op den 
Koning over te dragen! Voorloopig althans gewa
gen zij er alleen nog maar van, dat alle radikale 
Vlaamsche leiders in een concentratiekamp zullen 
worden opgesloten, indien het Fransche leger Bel
gië „te hulp moet komen". 

In de Vlaamsch-Nationale gelederen beraadslaagt 
men ondertusschen voortdurend, omdat men het 
diepe besef heeft, dat het lot van het Vlaamsche 
volk op het spel staat. Want met een vurig verlan
gen zien de Walen en de franskiljons uit naar de 
verplettering van Duitschland en naar den herop
bloei van Frankrijks macht in West-Europa. En in 
het vooruitzicht daarop, klinkt reeds hun dreige
ment onheilspellend tegenover de Vlamingen: „On 
les aura!" 

Wat de leiding van het „Vlaamsch-Nationaal Ver
bond", in verband daarmede, over den toestand 
denkt, is ook voor ons, Noord-Nederlanders, van 
belang. Met de Vlamingen immers vormen wij in 
deze Lage Landen één volk, al zijn wij door staats
grenzen gescheiden. Het wel en het wee der Vla
mingen moet ons ter harte gaan. Wij zelf hebben in 
deze beroerde tijden onze eigen problemen; maar 
de vraagstukken, waarvoor de Vlamingen staan, 
zijn nóg angstwekkender dan de onze. 

Dit bleek o.m. uit een gesprek, dat een medewer
ker van de „Dietsche Stemmen" onlangs met een 
leider van het Vlaamsch-Nationaal Verbond mocht 
hebben. Den leider werden verschillende vragen 
gesteld, waarop uitvoerige antwoorden volgden. 
Uit deze antwoorden willen wij het een en ander 
naar voren brengen, dat niet alleen voor Vlaande
ren, maar ook voor Noord-Nederland van belang 
is. Trouwens, de Vlaamsche Nationalisten denken 
bij hun moeilijkheden, dat spreekt vanzelf, tevens 
ook aan het lot van hun Noordelijke volksgenooten: 
Nederland's ondergang zou voor Vlaanderen den 
doodsteek beteekenen. 

„Zoo er een winnende partij is in dezen oorlog, 
aldus die leider van het V.N.V., dan zal zij waar
borgen nemen in het Westen. Van welken aard die 
waarborgen zullen zijn ten overstaan van België 
en Nederland, kan niemand voorzien. Ons verstand 
echter zegt ons, dat er in dat geval ongetwijfeld 
geen spraak meer zal zijn van volledige vrijheid en 
onafhankelijkheid. Het is mogelijk, dat wij boven
dien in den oorlog worden meegesleurd en aldus 
verplicht worden partij te kiezen. In dit geval heb-
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ben wij ons m.i. niet veel illusies te maken. Dat 
loopt voor ons uit, indien één der beide tegen el
kander staande oorlogsgroepen geheel verslagen 
wordt, op een protectoraat van wege den 
overwinnaar". 

Vervolgens werd door den V.N.V.-leider uiteen
gezet, dat de Fransche propaganda in België erop 
gericht is, de zaken voor te stellen, alsof Engeland 
en Frankrijk zouden strijden voor „de vrijheid" der 
kleine Staten, met inbegrip van België en Neder
land. Wie dan — aldus de Fransche propaganda — 
die stelling aanvaardt, is verplicht, wil hij consequent 
zijn, tegen Duitschland te strijden en ervoor te ijve
ren, dat België en Nederland zelfs den oorlog ver
klaren aan Duitschland! Fransche agenten zijn aan 
het werk, om deze stelling ingang te doen vinden 
bij het volk; zij gaan kwistig met Fransch geld om: 
de Fransche propaganda door film, dagblad en 
radio getuigt ervan. Rechtstreeks wordt niet ge
zegd : „België moet de neutraliteit opgeven en daad
werkelijk partij kiezen"; doch er wordt derwijze 
geageerd op het gemoed en het geweten der massa, 
dat men langzamerhand een anti-neutraliteitssfeer 
weet te scheppen. Allerhand tendentieuse berichten 
werken op het volksgevoel, ten einde de neutrali-
t e i t s s t e l l i n g  m e e r  e n  m e e r  a l s  e e n  m i s d a a d  t e 
genover de menschheid te doen beschou
wen. Ook in het bizonder op het gemoed der K a-
t h o 1 i e k e Vlamingen wordt invloed uitgeoefend 
en wel met de volgende redeneering: „Duitschland 
en Rusland, indien zij in Europa overheerschen, 
z u l l e n  o p t r e d e n  a l s  d e  v e r n i e t i g e r s  v a n  d e n  
Katholieken godsdienst. Zie wat er op 
dit oogenblik reeds in hun respectieve landen ge
beurt. Wij moeten wenschen en bidden dat zij 
verslagen worden". Van daar tot de bewering dat 
het een misdaad is tegenover het Katholiek ge
weten, lijdzaam toe te zien en neutraal te blijven, 
is rraar een stap. 

Welke gevolgtrekkingen haalde de leider van het 
VI.-Nat. Verbond uit die feiten? „Dat vaster en vas
ter in de overtuiging dient gevestigd, dat het voor 
alle Dietschers heilige plicht is, in de mate hunner 
krachten tegen de anti-neutraliteitswerking te rea-
geeren, in burger- en in soldatenmiddens. Een aantal 
opdrachten werd in dit verband door de leiding 
van het V.N.V. gegeven aan de vertrouwensmannen 
der organisatie. Wanneer wij op dit oogenblik met 
alle landgenooten van goeden wil samengaan om de 
Belgische neutraliteitsstelling te verdedigen, dan 
dienen wij er echter anderzijds voor te waken, dat 
het dieper Vlaamsch-nationaal inzicht in onzen strijd 
niet alleen niet beneveld wordt, doch ten zeerste en 
ten scherpste wordt beklemtoond. En immer wordt 
er voor gezorgd, dat van Belgische zijde wordt be
grepen, dat de huidige houding van het V.N.V. wel 
eens zou kunnen g e w ij z i g d worden, en dat de 

Belgische regeering de meening niet moet zijn toe
gedaan, dat het V.N.V. erin berusten zal, zoo maar 
zonder meer de door de Belgische regeering getrof
fen maatregelen te registreeren .. 

De houding der Vlaamsche nationalisten is er 
al d u s  e e n e  v a n  v o o r w a a r d e l i j k e  l o y a l i t e i t .  D e  v o o r 
waarde is, dat België door zijn buitenlandsche 
politiek de belangen van Vlaanderen niet schaadt. 
Onder de oppervlakte van deze Vlaamsche loyali
teit merkt men derhalve, ondanks de parallelle actie 
met die van den Koning, toch steeds ook de o.i. 
onoverbrugbare antithese Vlaanderen—België. 

J. H. 

DIETSCHE KRONIEK 

De N. S. B., Dietschland en Duitschland 
Op de laatste der „werkersbijeenkomsten" van de N.S.B. 

te 's Gravenhage heeft de heer van Geelkerken een rede 
over „Dietschland" gehouden — opgenomen in het No-
vember-nummer van „Nieuw-Nederland" — waarin hij zich 
onbewimpeld uitsprak als voorstander van de Groot-Ne-
derlandsche gedachte. Dat deed, na de rustpoos, ook de 
(leider Mussert, die echter weer over zijn al te wijdsche 
Groot-Nederlandsche as Amsterdam—Brussel—Kaapstad, 
het machtige Dietsche imperium, uitweidde. Tusschen beide 
redevoeringen vonden twee plechtigheden plaats : een her
denking van Jopie Fourie, die 25 jaar geleden weigerde 
aan de zijde van Groot-Brittanië te strijden en deswege 
te Pretoria werd terechtgesteld, en een herdenking voor ... 
de dooden van den Bürgerbraukeller te München. Een 
Dietsche herdenking en een on-Dietsche vertooning, alsof 
men wilde bewijzen, dat pro-Nederlandsch voor de N.S.B. 
hetzelfde is als pro-Duitsch. Een der aanwezigen droeg 
een gedicht voor, waarin de slachtoffers van een aanslag 
in een der oorlogvoerende staten werden gehuldigd, waarna 
het geheele gezelschap het Duitsche lied „Ik had een wa
penbroeder" zong, met in het Nederlandsch vertaalden 
tekst. Geestelijk neutraal was dit allerminst. 

Het Nederlandsche tweede-kamer-lid Van der Goes van 
Naters, dat geen onderscheid wist te maken tusschen wat 
goed en wat kwaad was in deze bijeenkomst, heeft daar
over aan den Minister van Justitie inlichtingen gevraagd, 
en aan het slot de vraag gesteld, of, als dit alles is ge
schied en gezegd, daardoor de Nederlandsche neutraliteit 
niet in gevaar wordt gebracht, en niet wordt opgeruid tot 
desertie en rebellie. Zoo ja, of de minister dan niet aan
leiding kan vinden tot het bevorderen eener strafvervol
ging of tot het nemen van andere maatregelen. „Opruien 
tot desertie en rebellie"; dat zal op de huldiging van de 
nagedachtenis van Jopie Fourie betrekking hebben. Dit 
socialistisch Kamerlid is n.1. zéér tegen desertie en rebellie. 
Toch zingt hij, als wij ons niet vergissen, tegenwoordig 
het lied ter eere van onzen grooten Rebel, Willem-Vader... 

De begrafenis van Dr. Elisabeth Conradie 
Den ien November 1.1. werd onder zeer groote belang

stelling te Amsterdam het stoffelijk overschot van Mej. dr. 
E. J. M. Conradie ter aarde besteld. In de aula werd eerst 
het woord gevoerd door prof. H. Burger, die de overledene 
schetste als een hoogst begaafde vrouw, die huar uitne
mende eigenschappen gebruikte in den strijd voor haar 
land en taal, een vrouw ook met een beminnelijk karakter, 
die hielp waar zij helpen kon. De gezant van de Unie van 
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Zuid-Afrika, dr. van Broekhuyzen, wees er vervolgens op, 
dat zij niet alleen Nederland en Zuid-Afrika dichter tot 
elkaar heeft gebracht, doch ook Nederland en Vlaanderen. 
Zij offerde zich op voor haar idealen op een wijze, die ten 
slotte haar krachten heeft uitgeput. De heer D. de Vos en 
mejuffrouw Colomba Thiel spraken namens Vlaanderen, 
welks toekomstdroomen zij mededroomde. Prof. Palache 
huldigde haar, namens de faculteit voor letteren en wijs
begeerte, als geliefde leerlinge eerst, bekwaam docente, 
daarna. Namens de Zuid-Afrikaansche studenten te Am
sterdam sprak de heer D. A. Scholtz, namens de Neder-
landsche vereeniging van academisch gevormde vrouwen 
mej. Marianne Tellegen. Ten slotte speelde het orgel "P'e 

Stem van Suid-Afrika" — een ontroerend oogenblik. \ ele 
kransen en bloemstukken dekten het graf van deze strijd
vaardige en tevens vriendelijke Dietsche vrouw, waaronder 
een van den Dietschen Bond. 

Denationalisator Max overleden 
Den 6en November 1.1. overleed, op 70-jarigen leeftijd, 

Adolphe Max, burgemeester van Brussel, welke gemeente 
hij gedurende 30 jaar gedenationaliseerd heeft. Op plak
brieven werd den Brusselaren kond gedaan, dat^ Max 
den dood „heden om 12 uur" was „overgekomen". Dat 
iemand, die zoo het Vlaamsche volk ontaarden wilde, te 
Brussel „bemind" kon blijven, bewijst wel hoezeer de oude 
Brabantsche stad ontaard is. 

De opvolger van Max 
Als opvolger van Max als burgemeester van Brussel 

werd algemeen genoemd Robert Catteau, de liberale wet
houder van onderwijs, en Max' rechterhand bij het dena-
tionaliseeren. Vrijwel eenstemmig heeft de Vlaamsche pers 
zich tegen zijn benoeming verzet. Veel gebaat heeft dat 
echter niet. Weliswaar heeft men het niet aangedurfd, 
den Vlaamschhater Catteau te benoemen, maar Dr. J. van 
de Meulebroeck, wien thans de eer is te beurt gevallen, 
moge wat goediger, wat „Vlómscher" dan Catteau zijn, 
een eerlijke toepassing der taalwetten is ook van hem niet 
te verwachten, zooals wel blijkt uit zijn verklaring aan 
een medewerker van „Le Soir", dat de tot dusverre ge
volgde talenpolitiek zal worden voortgezet. Aan de „vrij
heid in taaiopzicht" zal evenmin als tot dusverre worden 
getornd... 

Generaal Gamelin over de kleine naties 
Generaal Gamelin heeft, blijkens een bericht, opgenomen 

in de „New York Herald Tribune", tegenover Amerikaan-
sche journalisten verklaard, dat Frankrijk tegen het Nazi-
Duitschland van thans de wapenen heeft opgenomen ter 
verdediging van de beschaving en van het beginsel, vol
gens hetwelk de kleine naties in naam der beschaving 
evenals de groote het recht moeten hebben te leven. En 
Bretanje? En Fransch-Vlaanderen? Ja ziet U (denkt 
klaarblijkelijk de generaal), in die gevallen eischt de be
schaving dat de kleine naties niét leven ... 

De Waalsche beweging 
Het Waalsche weekblad van Priester Mahieu „La Wal

lonië Nouvelle" wordt sedert het begin van den oorlog 
niet meer in België, maar te Parijs uitgegeven. Op den 
verzendingsband staat te lezen (wij vertalen) : „Voor het 
herstel van Gallië. Het Comité Frankrijk—Wallonië, Rue 
Liar, 1, Parijs". Verder verschijnen nog in België de „Ac-
tion Wallone" en de „Bataille Wallone", die beide de Bel
gische neutraliteit trachten te ondermijnen. Kort geleden 
werd ook een briefkaart verspreid met een kaart erop, 
waarbij België in twee deelen is gescheiden: het zuidelijke 
deel wordt bij Frankrijk gevoegd, het Noordelijke bij 
Nederland. 

Dietsch Studenten Verbond 
Het Dagelijksch Bestuur van het Dietsch Studenten 

Verbond is thans samengesteld als volgt: H. G. van den 
Hoek (Amsterdam), Voorzitter, Mej. Riet van Alebeek 
(Malden C113), ie secretaresse, Lode van der Auwera 
(Leuven), Wies Jansen (postgiro 126582) en M. Crans. 

„De Dietsche Tijdingen" het maandblad van de Stich
ting Noord-Nederland—Vlaanderen, is tevens orgaan van 
het Dietsch Studenten Verbond geworden. Op gevaar af, 
dat men ons van jaloerschheid op onze Dietsche collega 
verdenkt, deelen wij mede, dat dit besluit ons teleurstelt, 
omdat wij vreezen, dat daaruit moet worden opgemaakt, 
dat de Dietsche studenten, evenals in een vorig tijdperk, 
nog steeds huiverig zijn voor die radicale felheid, waarin, 
de jongeren, de studenten, moeten vóórgaan. Van harte 
hopen wij, dat spoedig zal blijken dat wij ons vergist 
hebben. 

Plechtigheid bij den IJzertoren 
Op den z.g.n. wapenstilstandsdag (11 November) heeft 

een pacifistische betooging bij den IJzertoren plaatsgevon
den. M. J. Liesenborghs sprak een rede uit, met het „Leit-
motiv": nooit meer oorlog, en vervolgens sprak Joris de 
Keyser, onder-voorzitter van het Verbond van Vlaamsche 
oudstrijders (V.O.S.) in denzelfden geest. Alleen waagde 
deze laatste spreker het, er even aan te herinneren, hoe 
Vlaanderen bedrogen werd tijdens en na den oorlog 1914 
—1918, ondanks het offer zijner dooden. „Vrede, eeuwige 
vrede onder alle menschen!" riep de heer Liesenborghs 
uit. België kan gerust zijn. 

De toestand in Zuid-Afrika 
Wie weten wil, wat er in Zuid-Afrika gebeurt, moet niet 

op de telegrammen van Reuter afgaan, waarin öf over het 
belangrijkste wordt gezwegen, öf iets prettigs voor, iets 
vriendelijks over Smuts en de Smutsers wordt gezegd, of 
waarin wij lezen, dat Smuts of een Smutser hulde en lof 
heeft gebracht aan het groote Britsche gemeenebest. Ook 
verkiezingsoverwinningen van de Smutsers worden ons 
natuurlijk overgebracht. Maar wie den werkelijken toe
stand wil weten, moet andere bronnen raadplegen. 

Reuter deelde mede, dat majoor van der Bijl, minister 
zonder portefeuille, in het midden van November onthuld 
heeft, dat Zuid-Afrika de betrekkingen met Duitschland 
moest verbreken, om het land voor een burgeroorlog te 
behoeden. Maar niet, dat de Klassis Pretoria van de Ge
reformeerde Gemeenten aan den Rand en in Pretoria een
stemmig een motie heeft aangenomen, waarin wordt uit
gesproken „dat die oorlogsverklaring van die Suid-Afri-
kaanse Regering nie die toets van Gods Woord kan door
staan nie". En niet, dat een der aanwezige predikanten 
zeide, dat men liever zich in de gevangenis moest laten 
zetten, dan overzee te vertrekken, om de Britten te helpen. 

Op het te Pretoria gehouden Congres van de Trans-
vaalsche Nationale Partij is Dr. Malan een geestdriftige 
ontvangst te beurt gevallen. „Wij staan voor de vervul
l i n g  v a n  e e n  d r o o m ,  d e  é é n w o r d i n g  v a n  o n s  v o l k . . z e i d e  
hij, wel wat optimistisch. En te Bloemfontein, waar het 
Congres van de Vereenigde Partij (de Sappen) voor zoover 
deze de zijde van Gen. Hertzog koos, plaats vond, zeide 
Hertzog, dat nu Engeland weigert vrede te sluiten, de 
Zuid-Afrikaansche Unie in staat moet worden gesteld met 
Duitschland een afzonderlijken vrede te sluiten. Het gist 
in Zuid-Afrika. Maar Dr. Malan heeft gezegd: „Ons za, 
gaan op die konstitusionele pad. Ons sal generaal Smuts 
nie die kans gee nie, waarop hij miskien wag, deur wan-
ordelik te wees nie". 

Lodewijk de Raet-hulde 
In de Aula der Universiteit te Gent werd door verschil

lende sprekers, waaronder Prof. Eyskens, Prof. A. de Rid-
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der en Prof. Haesaert, hulde gebracht aan de nagedach
tenis van Lodewijk de Raet, den schrijver van het pio-
niersboek „Vlaamsche Volkskracht". De rector magnifi
cus van de Universiteit nam het borstbeeld van De Raet 
in ontvangst, een werk van den beeldhouwer Oscar Jes-
pers. De sprekers verzuimden eraan te herinneren, dat de 
Raet een der eersten was van hen die van oordeel waren 
dat de Vlaamsche strijd ook tijdens den oorlog van 1914 
—1918 diende te worden voortgezet. Na een hartstochtelijke 
redetwist over dit punt in 't „Vlaamsch Huis" op de Groote 
Markt te Brussel keerde de Raet zeer bewogen huiswaarts, 
kreeg een beroerte en stierf. Zijn begrafenis geschiedde 
in allen eenvoud. Aan het graf stond een kleine schare van 
hoofdzakelijk Vlaamsche activisten ... 

Zedelijke rechtvaardiging van Nederland's neutraliteit 
Op uitnoodiging van de af deeling Leiden van het „Na

tionaal Jongeren Verbond" heeft Prof. Mr. B. M. Telders, 
hoogleeraar in het Volkenrecht te Leiden, aldaar een le
zing gehouden over de zedelijke rechtvaardiging van Ne
derland's neutraliteit. Het verslag van de N.N.Ct. over 
die lezing zegt o.m.: „In Frankrijk, aldus spr., schreef 
Léon Blum in de Populaire, dat wie in dezen oorlog niet 
voor ons is, tegen ons is, terwijl een ander auteur in Frank
rijk de meening verkondigde, dat het laffe berusting zou 
zijn, als Nederland neutraal zou blijven. Een eerste Ka
merlid had aan spr. de vraag voorgelegd, of het geen tijd 
werd dat ons land zich bij de geallieerden aansloot. Maar 
e r g e r  i s ,  a l d u s  s p r . ,  d a t  w i j  e r  r e k e n i n g  m e d e  d i e 
n e n  t e  h o u d e n ,  d a t  o n s  e e r l a n g  v a n  b u i t e n -
l a n d s c h e  o f f i c i e e l e  z i j d e  d e  v r a a g  z a l  w o r 
d e n  v o o r g e l e g d  o m  o n z e  n e u t r a l i t e i t  o p  t e  
g e v e n" (spatieering van ons). 

„Met of zonder Wallonië"! 
Is ook het „Vlaamsche Land" reeds door de zgn. „Bour

gondische gedachte" aangetast? In het laatste nummer al
thans lazen wij, van de hand nog wel van den heer H. van 
Puymbrouck, over een Europeeschen Statenbond, „waarin 
Vlaanderen, met of zonder W a 11 o n i ë (spatieering 
van ons), te samen met Nederland de bemiddelingsbrug 
tusschen Centraal-Europa en Groot-Brittannië zou vormen." 

De Telegraaf 
Onder onze groote bladen propageert vooral de Tele

graaf de gedachte der toenadering tusschen Nederland en 
België. Zoo lazen wij dan in het Amsterdamsche blad dat 
Nederlanders en Belgen „leden van één stam" zijn, „in 
houding naar binnen en naar buiten eendrachtig van ge
zindheid". Als de Telegraaf nu maar eens „Vlamingen" 
schreef inplaats van „Belgen", dan zouden wij een eindje 
dichter bij de waarheid zijn. 

Tweeërlei weegsteen... 
„Het Filter", maandelijksche uitgave van de stichting 

„Nederlandsche Jongeren Pers-Commissie", een sociaal-
democratisch orgaan, is in zijn no. van 16 Oct. 11 zeer 
éénzijdig ingesteld: de redactie legt wel den nadruk op de 
noodzakelijkheid onzer neutraliteit, maar anderzijds leest 
men daar niets dan booze dingen over Duitschland. Met 
welgevallen haalt het blad verder een stuk aan uit het anti-
ylaamsche Brusselsche dagblad Le Soir tegen de Stich
ting Noord-Nederland—Vlaanderen, die volgens Le Soir 
door onze regeering zou dienen verboden te worden! Ver
volgens merkt „Het Filter" eveneens niet zonder welge
vallen op, dat de lectuur van sommige Dietsche tijdschrif
ten bij Mmisterieele Beschikking en door een Legerorder 
voor militairen verboden is. Wij nu vragen ons af: mo
gen dan onze soldaten in de kazernes wèl het „Filter" 
lezen, een orgaan dat onze neutraliteit veeleer schaadt dan 
bevordert? 

De „excuses" van een uitgeweken Vlaming 
In ons vorig nummer hebben wij het gehad over een ar

tikel van de Brusselsche Soir, waarin een groot aantal 
Dietschgezinde Nederlanders en uitgeweken Vlamingen 
werden „aangeklaagd". Dat raakt natuurlijk de koude 
kleeren van al die Dietschers niet. Alleen dr. Paul Vrij
daghs achtte het gepast, uit Voorschoten (Pays Bas) een 
epistel aan „Monsieur le directeur" van de anti-Vlaam
sche Soir te schrijven, waarin hij o.m. zegt dat hij, als 
Vlaming, met Dietsche kringen in Nederland niets wil te 
maken hebben. „Ou irait-on — aldus dr. Vrijdaghs —, si 
les gens de Tongres se prétendaient chez eux a Maestricht, 
ceux de Mons a Valenciennes et ceux d'Eupen a Aix-la-
Chapelle? Ce serait folie, n'est-ce pas?". Men zegt dat 
dr. Vrijdaghs een der medewerkers is — of moeten wij 
zeggen „was"? — van het Groot-Nederlandsche tijdschrift 
„De Dietsche Voorpost" (Gent). Een rare Groot-Neder
lander! Of had de medewerking van dr. Vrijdaghs aan 
de „Dietsche Voorpost" alleen maar tot doel, bepaalde 
Vlaamsche strijders op ongepaste manier aan te vallen? 

Ruzie in het Verdinaso 
Er is groote ruzie ontstaan in den boezem van „Verdi

naso-Nederland". De heer E. Voorhoeve, de leider van 
„Verdinaso-Nederland" heeft een overeenkomst gesloten 
met de „Volkspartij", om gezamenlijk het „Verbond der 
Nederlanders" te stichten en een weekblad „Ons Volk" 
uit te geven. Redacteur van dit laatste is de heer G. J. 
Zwertbroek (Bussum). De heer E. Voorhoeve noemt zich 
nu „Verbondspresident". Is daarmee het „Verdinaso-Ne
derland" opgedoekt? Neen, want sommigen zetten de actie 
van „Verdinaso-Nederland" voort (Postbus C 506, Amster
dam). Dit moet wel een diepe teleurstelling zijn voor den 
grooten Belgischen Dinaso-Leider Joris van Severen, die 
eens zoo prat ging op zijn Nederlandsche Dinaso's. Wij 
echter hebben dezen loop van zaken voorzien, toen de Bel
gische „Leider" indertijd geen graten zag in de onafhan
kelijke inrichting van een groep-Nederland met een eigen 
wekelijksch orgaan. Wat ons echter meer belang inboe
zemt dan al dat gedoe, is de bedroevende vaststelling dat 
het zgn. „Verbond der Nederlanders", zooals blijkt uit een 
artikel van zijn orgaan „Ons Volk" (18 Nov. 11.), een „mili
tair-verdedigende samenwerking wenscht tusschen Neder
land en België"! Die lieden zijn dus geen zier wijzer dan 
hun vroegere groote „Leider" Joris van Severen. 

Onze onzijdigheidsverklaring 
Tijdens de behandeling van de begrooting van buiten-

landsche zaken in de Tweede Kamer op 7 Nov. 11. heeft 
de heer Smeenk (anti-rev.) enkele belangrijke opmerkingen 
gemaakt. Hij zeide: „Naar den vorm maakt onze onzij
digheidsverklaring een vreemden indruk. Het stuk mist 
dagteekening en onderteekening! Wie heeft de 23 artikelen 
vastgesteld? Er is geen Kon. Besluit, waarop dit stuk be
rust! Waarom heeft een der ministers niet onderteekend? 
op welke wet berust het stuk? Kan een dergelijke handel-
wijs wel door den beugel?" 

Ondertusschen is de memorie van antwoord aan de Eer
ste Kamer verschenen in zake de algemeene beschouwingen 
over de rijksbegrooting 1940 en daar houdt de regeering 
vast aan den term „zelfstandigheidspolitiek" en wijst den 
term „neutraliteitspolitiek" af, omdat dit een uitdrukking 
zou zijn „die, om aan de Nederlandsche politiek zoowel in 
tijden van vrede als in die van oorlog recht te doen weder
varen, te zeer aan oorlogstijd en bovendien aan een uit
sluitend negatieve en passieve houding doet denken". Zoo 
volhardt dan onze regeering in de boosheid en geeft er de 
voorkeur aan, dat ons buitenlandsch beleid door vaagheid 
gakenmerkt blijft. 
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De Belgische neutraliteit in het gedrang 
Op de laatst gehouden algemeene vergadering van het 

Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudenten Verbond , te 
Brussel, is o.m. het vraagstuk der Belgische neutraliteit 
besproken en kritisch onderzocht. De heer Liesenborghs, 
een der sprekers, stelde de vraag: „Bestaat er in België 
een anti-neutralistische franschgezinde strooming, die erop 
aanstuurt de neutraliteitsgedachte te ondermijnen en de 
geesten voor te bereiden op een mogelijke deelneming aan 
den oorlog aan de zijde van Engeland en Frankrijk? 
Het antwoord op deze vraag, aldus spreker, moet beves-
tigend luiden. 

Een waarschuwing van Flor. Grammens 

Aan de Vlaamsche volksvertegenwoordigers, aan de lei
ders der Vlaamsche cultureele vereenigingen en aan het 
comité „Vrede door neutraliteit" heeft Flor. Grammens, de 
bekende ijveraar voor de Nederlandsche taal in Vlaande-
ren, een rondschrijven gestuurd, waaruit wij het volgende 
overnemen: , 

„In de streek langs — en op — de Duitsche grens en de 
daarbij aansluitende gebieden langs de Luxemburgsche en 
Nederlandsche grenzen, zijn oprecht ernstige versperringen 
aangebracht. Tientallen kilometers dieper het land m zijn 
overal naast gewone ook moderne versperringen en ver
sterkingen te vinden, wat oprecht verheugt en geruststel
lend is. 

„Langs — en op — de Fransche grens zijn de versper
ringen echter van dien aard, dat een objectief waarnemer 
den indruk opdoet dat deze slechts pro forma zijn aange
bracht. Dieper het land in valt van de Noordzee tot den 
Samber vrijwel niets van belang te bespeuren, terwijl van 
den Samber tot Luxemburg slechts enkele ernstige po-
gingen zijn waar te nemen. 

„Tegen een inval van Duitsche zijde komen bovendien 
de" heuvelachtige natuur en vroegere verdedigingswerken 
ons te hulp. Tenslotte zijn in die streek reeds maatregelen 
getroffen om haar, bij noodzakelijkheid, door de bevolking 
te doen ontruimen. 

„In dien zin schreef ik vóór drie weken aan de hoogste 
gezagsdragers van het land, na een bescheiden onderzoek 
dat dagen in beslag nam, doch door de „Soir"-kliek en 
andere hetzepers werd bestempeld als verraad! In dit soort 
verraad heb ik echter koppig volhard, zoodat ik thans niet 

* enkel verklaren kan dat heden vrijwel niets aan mijn vroe
gere bevindingen is gewijzigd, doch daarenboven de bijna 
algeheelheid der troepen eenzijdig opgesteld en de kust
verdediging opvallend verminderd is. 

„Deze blijkbaar eenzijdige verdediging en handelwijze 
stellen me des te meer op mijn hoede, na de volgende uit
latingen, mij overgemaakt door een paar hooge gezag
dragers : „Het is maar Duitschland dat ons overvallen 
kan!" „Wij moeten voorzichtig zijn met de Waalsche 
opinie!" Dit heet ik voor het eerste de onschuld van En
geland te veel eer betuigen! Dit heet ik voor het tweede 
de Vlaamsche opinie minachten en uitdagen". 

De Belgische sociaal-democraten en de Belgische buiten-
landsche politiek 

Het vraagstuk der Belgische neutraliteit is eind Octo-
ber ook te berde gebracht in een bijeenkomst van de 
socialistische parlementsfracties. Het debat liep hoofdza
kelijk over het feit, dat een vijftal vooraanstaande Belgi
sche sociaal-democraten elk ojf-„eigen houtje naar Parijs 
waren getogen, wa^r'-zij in socialistische en in regeerings-
kringen een gevaarlijke vöVstellircg' gaven van de buiten-
landsche politiek der Belgische regeering. Twee sociaal- ~-
democratische afgezanten, een Vlaming en een Waal, wa
ren zulks te Parijs gaan verifieeren. De socialistische mi
nister van buitenlandsche zaken, Spaak, di£ op de vef- » 

gadering aanwezig was, stelde de vraag, in hoeverre hij 
n o g  g e r e c h t i g d  w a s  m e d e d e e l i n g e n  t e  d o e n  v a n  
vertrouwelijken aard in bijzijn van partijgenooten, 
die zoo onmiskenbaar éénzijdig het Fransche standpunt 
hadden ingenomen, Met andere woorden: de heeren hadden 
uit de school geklapt. 

De Blauwvoetagenda 
Men verzoekt ons, alsnog mede te deelen, dat de Blauw

voetagenda wordt toegezonden na storting van ƒ 0.38 op 
postrekening 359078 van den Blauwvoet ten name van W. 
J. Bergsma te Apeldoorn. 

A.N.V. en N.S.B. 
Het Bestuur van de afdeeling Groningen e.o. van het 

Algemeen Nederlandsch Verbond verzoekt ons mede te 
deelen, dat het de stelling van zijn vertegenwoordiger ter 
groepsvergadering „dat de N.S.B. en haar leiding goed 
vaderlandsch is", niet voor zijn rekening of die van zijn 
afdeeling kan nemen. Het afdeelingsbestuur heeft slechts, 
staande de vergadering, den afdeelingsvertegenwoordiger 
telefonisch verzocht, stelling tegen het voorstel Moresco 
te nemen, zonder hierbij den naam van de N.S.B. te noe
men. Het wenschte geen oordeel uit te spreken over eenige 
staatkundige partij. 

Korte berichten en opmerkingen 
— Op 20 December 1914 zal het vijf en twintig jaar ge
leden zijn, dat Jopie Fourie, na zijn weigering om te strij
den aan de zijde van den staat, die tijdens den Boeren
oorlog duizenden vrouwen en kinderen in concentratie
kampen had laten omkomen, werd doodgeschoten. Met 
eerbied gedenken wij dezen Dietschen held. 

— Grammens heeft een wetsvoorstel ingediend tot wijzi
ging van de gemeentewet (art. 2) in dier voege, dat de 
burgemeester van Brussel, die een grondige kennis van de 
beide landstalen moet bezitten, als kommissaris van de 
Regeering benoemd wordt door den Koning, die zijn door 
de stad Brussel te betalen jaarwedde bepaalt. 

— Prof. H. Burger, voorzitter van den Dietschen Bond, 
bereikte op 15 November 1.1. den 75-jarigen leeftijd. Den 
7den November was een ander bestuurslid van den Diet
schen Bond, dr. H. W. E. Moller, 70 jaar geworden. Beiden 
brengen wij — beter laat dan nooit — onze hartelijke ge-
lukwenschen! 

— Charles Roos, een der voornaamste leiders der Elzasser 
autonomisten, is ter dood veroordeeld „wegens het uitle
veren van militaire geheimen". Vier zijner partijgenooten 
werden eveneens veroordeeld, een tot de doodstraf, de drie 
anderen tot vijf jaar dwangarbeid. 

— Dr. E. van Raalte heeft een boekje laten verschijnen 
getiteld: Het Recht van Vereeniging en vergadering in 
Nederland (N. Samson, N.V., Alphen aan den Rijn, 1939). 
dit naar aanleiding van de veel besproken wet-Goseling. 

— In het Brusselsche blad „La Gazette" liet de heer Joris, 
ondervoorzitter van de liberale groep in het Belgische 
Parlement, een brief verschijnen, waarin te lezen stond 
dat, indien Holland wordt aangevallen, België direct bij
springen moeteen o.m. Vlissingen en Terneuzen bezetten, 
met het oog op de scheepvaart naar Antwerpen. Wachter, 
hoed uw ganzen! 

— Voor ledèn en genoodigden van de „Cultureele Ver
eeniging Nederland—Vlaanderen" heeft de heer Ach. Brijs 
in Pulchri Studio (den Haag) op 13 Nov. 11. een voor-

. dracht gehoudèo over „Teirlinck" Baekelmans en de groote 
stad". 

/ / ;  
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