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DE BAND TUSSCHEN HET EERSTE 
DUITSCHE RIJK EN DE NEDERLANDEN 

Dat men in de tegenwoordige omstandigheden, 
meer dan vroeger het geval was, zijn gedachten 
laat gaan over de verhouding in vervlogen eeuwen 
tusschen het oude Duitsche Rijk en de Lage Lan
den bij de Zee, is alleszins begrijpelijk. Minder be
grijpelijk is het, bij oppervlakkige beschouwing, 
dat men zich over deze verhouding, over den vroe-
geren staatkundigen band tusschen het Rijk en de 
Nederlandsche gewesten, en vooral over de vraag, 
wanneer die band werd geslaakt, vaak in bijna 
tegenovergestelden zin uitlaat, en dat, terwijl het 
hierbij toch gaat om historische feiten, waarover 
geen verschil van meening mogelijk schijnt. 

Toch neemt de meerderheid van de Nederlanders, 
bij wie iets van de op school geleerde vaderland-
sche geschiedenis is blijven hangen, aan, dat de 
Nederlanden, in de middeleeuwen aanvankelijk, zij 
het in naam, tot het Duitsche Rijk behoorend, in 
feite reeds lang vóór den opstand tegen Spanje een 
van het Rijk onafhankelijke positie innamen, ter
wijl men daar tegenover, vooral tegenwoordig, de 
meening hoort verkondigen, dat eerst in 1648, bij 
den vrede van Munster, de politieke scheiding is 
voltrokken. Lenige maanden geleden heeft een be
stuurslid van den Nederlandschen Kuituurkring, 
dr. F. Vermeulen, aan het slot van een rede, door 
hem voor Duitsche bezoekers, leden van de „Deut
sche Kultur Verein" gehouden, zelfs gezegd, dat 
Nederland door het politieke drijven van Richelieu 
bij den vrede van Munster van den moederstam is 
losgescheurd, met het gevolg, dat het weldra met 
onze cultureele prestaties gedaan was. 

Het loont wel de moeite na te gaan, wie gelijk 
heeft. Daarbij zal tevens duidelijk worden, hoe het 
mogelijk is, dat men over het tijdstip van het ver
breken van den staatkundigen band van meening 
kan blijven verschillen, ook al is men van de feiten 
volkomen op de hoogte. 

Bij de verdeeling van het groote Frankische Rijk 
in 843 werd Vlaanderen (ongeveer tot de Schelde, 
dus zonder het land van Aalst, maar in het Zuiden 
veel uitgestrekter dan de tegenwoordige provincies 
West- en Oost-Vlaanderen) bij het Frankische 
Westrijk, het latere Frankrijk, gevoegd. Gedurende 
heel de middeleeuwen is het een Westfrankisch, 
e e n  F r a n s c h  l e e n  g e b l e v e n .  T o t  1 5 4 8  b o n d  
g e e n  e n k e l e  s t a a t k u n d i g e  b a n d . V l a a n -
d e r e n  m e t  h e t  O  o  s  t  e  1  i j  k  R  i j  k ,  h e t  l a 
t e r e  D u i t s c h e  R  i j  k .  

Dat het gewest, dat eenige eeuwen lang op cul
tureel en economisch gebied leiding gaf in het 
grootste deel der Nederlanden en dat als bakermat 
der Nederlandsche beschaving is te beschouwen, 
buiten Duitsch Rijksgebied was gelegen, zou van 
niet geringe beteekenis zijn, wanneer de andere, 
binnen de wijde grenzen van het oude Duitsche 
Rijk gelegen Nederlandsche gewesten nauw met 
dit Rijk verbonden waren geweest. Dat was echter 
geenszins het geval. De eigenlijke heerschers waren 
er al spoedig de graven, de hertogen, aan wie deze 
gewesten in leen waren gegeven. Zij moesten wel
iswaar den Duitschen Keizer als hun Opperheer 
erkennen, hem in oorlogstijd met een bepaald aantal 
gewapenden of met geld ondersteunen en hem in 
vredestijd, aan zijn hof ontboden, als heer en ge
bieder huldigen, maar van rechtstreeks macht uit
oefenen door den Duitschen Keizer in deze landen 
was geen sprake. Het waren de leenmannen, die 
hier heerschten. Zelfs waar zij ontbraken, zooals 
in Friesland, oefende de Keizer slechts in naam het 
hoogste gezag uit. Weliswaar had de Opperheer 
het recht leenmannen aan te wijzen, maar al spoe
dig werd het gewoonte, dat de Keizer in deze slechts 
optrad, als een erfelijk opvolger ontbrak. En ook 
dan was zijn wil bij lange na niet steeds wet. Hoe 
machtiger de leenman was, hoe geringer de betee
kenis van des Keizers opperheerschappij en de band 
met het Duitsche Rijk. 

Reeds in de 14de eeuw zijn de meeste Nederland
sche gewesten in de praktijk zoo goed als onaf
hankelijk. Van deelneming in de rijkslasten is geen 
sprake meer; troepen om het Rijk in oorlogen bij 
te staan, worden niet meer geleverd. Vooral de 
Bourgondische gewesten stonden feitelijk buiten het 
Rijk, maar ook de andere weigerden zich aan zijn 
heerschappij te onderwerpen. Er komt zelfs een 
oogenblik, dat Filips de Goede weigert zijn sou-
vereinen, den Franschen Koning en den Duitschen 
Keizer, leenhulde te bewijzen; hij beschouwt zich 
zelf als opperheerscher in zijn landen. Weliswaar 
heeft Filips de Schoone de suzereiniteit van Frank
rijk over Vlaanderen (en Artesië) weder moeten 
erkennen, maar Karei V noodzaakte den Franschen 
Koning, eerst in 1526 en definitief in 1544, al zijn 
rechten op deze gewesten op te geven. 

In de andere Nederlandsche gewesten bleef de 
verhouding tot het Duitsche Rijk ook onder Karei 
V aanvankelijk even onduidelijk en zwevend, als 
zij reeds vele eeuwen was geweest. In 1512 was te 
vergeefs getracht een regeling te treffen, en Karei 
V, zoowel Keizer van Duitschland als Heer van de 
Nederlandsche gewesten geworden, besefte het noo-
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dige te moeten doen, om zulk een regeling tot stand 
te brengen, maar in 1521 bracht men het niet verder, 
dan een voorschrift aan de Nederlandsche gewesten, 
dat aan het Rijk een aantal troepen zou worden 
geleverd, in de kosten van het Rijkskamergerecht 
zou worden bijgedragen en „bijzitters" in dat ge
recht zouden worden aangewezen. In de praktijk 
kwam hiervan weinig terecht, omdat de belangrijk
ste Nederlandsche gewesten weigerden, de rechten 
van het Rijk te erkennen, en keer op keer op hun 
historisch gegroeide zelfstandigheid wezen. Het viel 
hun te gemakkelijker, deze houding aan te nemen, 
omdat Karei V zelf weinig geneigd was, eenige 
inbreuk op zijn heerschappij over zijn erflanden 
toe te staan. 

Maar ten slotte is dan toch, bij het in 1548 te 
Augsburg gesloten verdrag, een regeling tot stand 
gekomen. Bij dit verdrag werd bepaald, dat alle 
Nederlandsche gewesten (daaronder thans ook ge
rekend Vlaanderen en Artesië) in het Duitsche Rijk 
een afzonderlijke „Kreis", de „Kreis der burgun-
dischen Erblande" zouden vormen, die de bescher
ming van het Duitsche Rijk zou genieten. Een dui
delijke uitspraak, dat deze Kreis staatsrechtelijk tot 
het Duitsche Rijk behoorde, bleef achterwege; wel 
werd bepaald, dat de'ertoe behoorende gewesten 
als tot dusverre leen van het Rijk bleven, maar 
daar over dat „tot dusverre" groote onzekerheid 
bestond, bleef de verhouding vaag en onduidelijk. 
Duidelijk echter werd uitgesproken, dat de Neder
landen niet aan de besluiten van den Duitschen 
Rijksdag en de jurisdictie van het Rijkskamerge
r e c h t  o n d e r w o r p e n  w a r e n ;  v o o r  z o o v e r  d u s  
h e t  R i j k  n o g  h e t  k a r a k t e r  v a n  e e n  
s t a a t k u n d i g  g e h e e l  h a d ,  s t o n d e n  d e  
Nederlanden er buiten. De Duitsche his
toricus Rachfahl die hierop met nadruk de aan
dacht vestigt — Rachfahl heeft van de verhouding 
tusschen het oude Duitsche Rijk en de Nederlanden 
een diepgaande studie gemaaktx) — neemt op 
grond hiervan aan, dat het verdrag van Augsburg 
n i e t s  a n d e r s  w a s  d a n  e e n  v o l k e n  r e c h t e l i j 
k e  o v e r e e n k o m s t  t u s s c h e n  t w e e  o n 
afhankelijke staten, een of- en defensief 
verbond tusschen het Duitsche Rijk en de Neder
landen. Bij dit verbond zegde het Rijk den Ne
derlanden bij verwikkelingen hulp en steun toe, 
waartegenover de Nederlanden zich verbonden tot 
een bijdrage in de Rijkslasten. Deze bijdrage was, 
gezien de grootte en den rijkdom van den Bourgon-
dischen Kreis, belachelijk laag: het dubbele van 
wat een Keurvorst had op te brengen, of driemaal 
de keurvorstelijke bijdrage, ingeval tegen de Tur-

') Zie zijn bekend, belaas onvoltooid gebleven werk 
„Wilhelm von Oranien und der Niederlandische Aufstand" 
(3 deelen, 1906—1924). 

ken oorlog moest worden gevoerd. Volgens Rach
fahl beteekende het Augsburger verdrag dan ook 
„ d i e  f o r m e l l e  B e s i e g e l u n g  d e s  A u f -
h o r e n s  d e r  s t a a t l i c h e n  V e r b i n d u n g  
d e r  N i e d e r l a n d e  m i t  d e m  R e i c h e  f ü r  
ewige Zeite n". Met groote handigheid hadden 
de Nederlandsche afgevaardigden te Augsburg be
reikt, dat het Rijk, met vage uitspraken over het 
bestaan van een Bourgondische Kreis genoegen 
nemend, zich met het in feite verbreken van den 
staatkundigen band vereenigde. 

Van het „of- en defensief verbond" is niets te
recht gekomen. Reeds dadelijk weigerde Friesland 
zijn bijdrage in de Rijkslasten te storten; andere 
gewesten schenen minder weerspannig, maar ble
ven evenzeer in gebreke, zoodat Karei V genood
zaakt was, uit eigen vermogen bij te passen. Daar
tegenover staat, dat hulp en steun van het Rijk uit
bleven, toen de Nederlandsche gewesten in nood 
verkeerden en door Alva werden bedreigd. Alle 
pogingen van Willem van Oranje, om het Rijk tot 
den bij het Augsburger verdrag bepaalden steun 
te bewegen, hebben gefaald; daarbij moet natuur
lijk niet over het hoofd worden gezien, dat bij dit 
verdrag niet was gedacht aan het geval, dat een 
Heer der Nederlanden zijn opstandige onderdanen 
zou willen tuchtigen. Vandaar, dat Prins Willem 
zoo hardnekkig vasthield aan de fictie, dat hij den 
Koning van Spanje trouw bleef en niet hem, maar 
den Hertog van Alva bestreed. 

Toch wilde men de mogelijkheid, 0111 van de 
zijde van het Duitsche Rijk steun te ontvangen, 
nog open houden, en zoo wordt nog bij het 
sluiten van de Unie van Utrecht, een jaar, na
dat Marnix van St. Aldegonde op den Rijksdag 
te Worms zonder resultaat op hulp had aangedron
gen, van de verbondenheid van de Nederlanden met 
het Duitsche Rijk gesproken. Maar inmiddels gaat 
de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden, 
bij het sluiten van bondgenootschappen, toonen. dat 
zij zich als volkomen onafhankelijk beschouwt; ook 
bij het sluiten van het twaalfjarig bestand, waarbij 
ook Spanje haar onafhankelijkheid erkent. I n 
1 6 4 8 ,  b i j  h e t  s l u i t e n  v a n  d e n  v r e d e  v a n  
M u n s t e r ,  g e s c h i e d t  n i e t s  a n d e r s  d a n  
h e t  v a s t l e g g e n  v a n  e e n  r e e d s  l a n g  b e 
staan den feitelijken toestand. Ten op
zichte van het Duitsche Rijk zouden de Vereenigde 
Nederlanden voortaan staan „in continuatie ende 
observatie van de neutraliteyt, vrientschap ende 
goede nabuyrschap". De een eeuw te voren op pa
pier gevormde Bourgondische Kreis van het Rijk 
hield op te bestaan. 

Wat de Zuidelijke, de Spaansch gebleven Neder
landen betreft, de vraag of zij nog op eenige wijze 
tot het Duitsche Rijk bleven behooren, had in de 
praktijk geen beteekenis meer, sinds dit Rijk bij 
den Westfaalschen vrede toch eigenlijk opgehou-
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den had te bestaan; het zwaartepunt gaat dan val
len op de afzonderlijke, vooral op de machtigste 
Duitsche Staten. Als de Zuidelijke Nederlanden in 
de 18de eeuw in het bezit van den Oostenrijkschen 
Habsburger Karei VI zijn gekomen, worden zij 
niet meer beschouwd als deel van het Duitsche Rijk, 
maar als Oostenrijksche erflanden, die men dan 
ook voortaan „de Oostenrijksche Nederlanden" 
noemt. 

Onze lezers begrijpen thans, dat het niet zoo 
eenvoudig is te zeggen, wanneer de staatkundige 
band tusschen het Duitsche Rijk en de Nederlanden 
is verbroken: eeuwenlang was er slechts in naam 
een band, en als eindelijk, in 1548, de verhouding 
zwart op wit wordt vastgelegd, wordt tegelijkertijd 
de scheiding voltrokken, en toch nog een band, niet 
meer dan een draadje, op papier gehandhaafd. Bij 
dit alles heeft men te bedenken, dat tot 1548 een 
staatkundige band tusschen het Rijk en Vlaanderen 
ook in naam niet heeft bestaan. 

Wat onze lezers vermoedelijk evenmin als wij 
zullen begrijpen is, dat een bestuurslid van een 
„Nederlandsche Kultuurkring 1648 kan noemen 
als het jaar, waarin Nederland van den moederstam 
is losgescheurd. En dat nog wel door het 
drijven van den in 1642, dus zes jaar te voren over
leden Richelieu! Lijnrecht in strijd met de wen-
schen van den Franschen bondgenoot, die den oor
log wenschte voort te zetten, hebben de Staten in 
1648 vrede met Spanje gesloten en daarbij terloops 
het draadje, dat hen op papier nog met het Rijk 
bond, doorgeknipt... 

Het deed tegenover de bevreemdende uitlating van 
dr. Vermeulen aangenaam aan, dat Dr. Schuon, de 
Voorzitter van de Deutsche Kultur Verein, die diens 
rede beantwoordde en die vermoedelijk beter van 
de bijzonderheden van' de vroegere verhouding tus
schen het Rijk en de Nederlanden op de hoogte was 
dan de Nederlander dat bleek te zijn, zich er in 
zijn antwoord toe bepaalde den nadruk te leggen 
op de zelfstandige cultuur, die Nederland steeds 
heeft ontwikkeld, waarom het in het nieuw te bou
wen Europa dan ook een eigen taak zou hebben 
te vervullen. 

A. LOOSJES 

FRYSLaN EN DIETSCHLAND 

Ik kan niet nalaten mijn blijdschap uit te spreken 
over de opmerkingen in het artikel van den heer Hen-
geveld over de verhouding Fryslan-Dietschland. Er 
zijn van Dietsche zijde ook wel eens andere stemmen 
vernomen, zoodat ik dit artikel in ieder geval als 
winst beschouw. Het getuigt van inzicht, wat niet 
gezegd kan worden van zoo menige uitlating welke 

op dit probleem betrekking heeft. Door onkunde 
wordt nog dikwijls Friesland onder de „Dietsche 
gouwen" gerangschikt. Natuurlijk ontbreekt het ons, 
Frieschen nationalisten, aan den tijd en den lust 
0111 ieder geval, waarbij men ons wil „ontnationa-
liseeren", te signaleeren en tegen de verkeerde voor
stelling van zaken op te komen. Er is in Friesland 
zelf nog werk genoeg om de noodige klaarheid 
onder het volk te brengen. 

Een enkele opmerking zou ik naar aanleiding van 
het artikel van den heer H. willen maken. De schr. 
zegt niet te zullen aarzelen de z.g. Stadsfriezen Diet-
schers te noemen. Blijkbaar hecht hij dus alleen 
waarde aan de taal, teneinde Friezen van Dietschers 
te onderscheiden. Nu kan men van meening ver
schillen over de vraag, in hoeverre het dialect der 
zeven ontfrieschte steden (Ylst, Hindeloopen, Wor-
kum en Slooten hebben hun Friesch bewaard!) 
Dietsch, dan wel Friesch genoemd kan worden. 
Doch is de taalfactor werkelijk de eenige? Ik ken 
verscheidene „stedtsjers", die het Friesch niet mach
tig zijn, doch die van Frieschen bloede zijn, Frie-
sche namen dragen en zich ook terdege Friezen voe
len. Deze menschen Dietschers te noemen, lijkt mij 
dan ook niet gemotiveerd. Bij het behooren tot een 
volk of „Volkstum" spreekt zeer zeker ook het ge
voel, ja zelfs de wil een woordje mee. 

Wat de kwestie der steden betreft, de schr. noemt 
ze een centrum en uitstralingspunt van de verhol-
landsching. Ik kan mij dit van een buitenstaander 
begrijpen, doch deze opvatting stemt niet overeen 
met de feiten. De onfriesche invloeden gaan niet uit 
van de steden, doch zij worden verspreid door de 
on-Friesche school, de on-Friesche kerk, de on-
Friesche krant en de on-Friesche radio. Tegen den 
vereenigden aanval van deze vier moet het Friesche 
leven zich verdedigen en is het bereids tot den aan
val overgegaan. Ik noem den groei van het onder
wijs in het Friesch, van den invloed van het Friesch 
111 de kerk en de pers. Verplicht onderwijs in de 
Friesche taal op alle scholen in Friesland is echter 
noodzakelijk en Friesland heeft daar recht op. De 
Friezen zijn evenzeer Nederlandsche staatsburgers 
als de Dietschers die binnen de Nederlandsche 
staatsgrenzen wonen. Het is niet de plicht van den 
Nederlandschen staat Friesland te verdietschen, 
maar wel het gelegenheid te geven zich te ontwik
kelen volgens eigen aard en wezen. In dat opzicht 
heeft deze staat een groote eereschuld in te lossen. 

En bovendien: kan men onder de tegenwoordige 
omstandigheden verwachten, dat de stad het platte
land zou overvleugelen? Indien de 10de Mei ons één 
waarheid gebracht heeft, dan is het toch zeker wel 
deze, dat niet de stad doch het platteland primair 
is. Trouwens, economisch en cultureel gaat dat ook 
thans in Friesland nog op. De Friesche steden drij
ven economisch op het omringende platteland, ter
wijl — indien ze waarlijk cultuur bezitten — deze 
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Friesch is. Een eigen (Dietsche) cultuur hebben de 
ontfrieschte steden niet, wat bijv. duidelijk blijkt 
uit een vergelijking van Groningen met Leeuwar
den. In Groningen bloeit Dietsch letterkundig le
ven, wat in Leeuwarden niet het geval is. Voorzoo
ver er in Leeuwarden schrijvers wonen, beoefenen 
deze de Friesche letterkunde. Op andere gebieden 
van kunst en cultuur is het niet anders. Een andere 
kwestie is, of de Friesche cultuur niet harmonischer 
z o u  z i j n  m e t  h e t  b e z i t  v a n  i n  w a a r h e i d  F r i e s c h e  
steden. Zeer zeker, maar de „grima herna , waaruit 
voor ons „alle kwaad voortkomt", een bedreiging 
voor het Friesche leven dus, vormen de ontfrieschte 
steden niet. 

S. J. v. d. MOLEN 

DIETSCHE LANDNOOD EN CULTUURTECH
NISCHE WERKEN 

In haar artikel in het vorige nummer van de D.G. 
meende Mej. G. v. Arkel nujn voorstel om de oplos
sing van het tekort aan landbouwgrond voor ons volk 
te vinden door verschuiving van de taalgrens, te 
moeten bestrijden met een betoog, dat er door mid
del van cultuurtechnische werken voldoende terrein 
te vinden is voor de behoeften van dit oogenblik 
en dat we moeten aannemen, dat dit overcompleet 
aan landbouwenden in afzienbaren tijd zal omslaan 
in een tekort. Reeds meer dan een jaar hebben mej. 
v. A. en ik over dien landnood van gedachten ge
wisseld, op grond waarvan ik meen den achtergrond 
van haar standpunt te kennen. 

Deze is: ie haar overtuiging, dat het feitelijk im
moreel is een ander volk ook maar één M2 van zijn 
„vaderlijk erf" te ontnemen. 

Met alle waardeering voor deze ethische'opvatting, 
meen ik, dat, zoo ergens, deze zeker hier niet op
gaat. We weten immers, dat vrijwel alle gebied be
noorden de Somme gebied is, dat de Franschen van 
ons „vaderlijk erf" hebben afgenomen. Het argu
ment van „der vaadren erf ' is dus m.i. het krach
tigst denkbare om al het gebied ten noorden van 
de Somme voor het Dietsche volk op te eischen. 

2e haar angst, dat we door zoo'n bezetting ons 
Frankrijks weerwraak op den hals zouden halen. 

Heeft deze angst echter wel zin? Is in den loop 
der laatste iooo jaar het Dietsche volk ooit agres
sief tegen Frankrijk opgetreden? Maar kan men 
desondanks in heel dit tijdsbestek één periode aan
wijzen, waarin Frankrijk niet agressief tegen het 
Dietsche volk is opgetreden? Moeten we inderdaad 
ook voor de toekomst de „lijn der historie" dóór-
projecteeren, dan vrees ik, dat het al bitter weinig 
verschil zal maken voor de Fransche houding te
genover ons, of we thans een landstreek meei of 
minder zouden bezetten. Waartegenover staat, dat 

hoe grooter terrein wij, althans daadwerkelijk, be
zetten, hoe sterker wij mettertijd als volk zouden 
staan tegen een eventueelen Franschen aandrang. 

Moeten wij echter de historische lijn ook voor de 
toekomst doorprojecteeren? Wij kunnen toch zeker 
al wel zeggen, dat wij gaan in de richting van een 
reorganisatie van Europa: feitelijk is het nog slechts 
de vraag, wie daarbij de leiding zal hebben: Enge
land of Duitschland. Denkt men nu heusch, dat die 
„leiding" er onverschillig tegenover zal staan, dat 
het Fransche land ten gronde gaat door gebrek aan 
bevolking, terwijl vlak daarnaast in het Dietsche 
gebied de boel dreigt spaak te loopen door te groote 
opeenhooping van bevolking ? Willens of niet, 
Frankrijk zal aan de tot standkoming en in stand
houding van een dergelijke correctie zijn medewer
king moeten verleenen, iets waarmee het zakelijk 
bezien trouwens ook niet anders dan zijn eigen be
lang dient, terwijl het tevens nuchter genoeg is, 
dit zelf ook in te zien. 

Geen dezer beide motieven zijn derhalve m.i. van 
aard, om daarom, ook wanneer het overigens wen-
schelijk zou zijn, af te zien van verschuiving van 
de taalgrens. 

Maar een dergelijke verschuiving is niet noodig, 
zegt mej. v. A.! 

Ik geloof haar gedachtengang zuiver weer te 
geven door te zeggen, dat zij er op wijst, dat in 
Rijksnederland door inpoldering, ontginning en her
verkaveling nog enorme oppervlakten bouwgrond 
te winnen zijn: zij zegt zelfs 10.000 KM2. Daarnaast 
kan nog een groot deel weiland omgezet in bouw
land *) en is dit nog niet voldoende, welnu dan ga 
het surplus in de industrie: voor onze volkshuis
houding kan gerust het percentage landbouwenden 
nog wel een eind onder de 20fo van het geheel 
zakken. 

Mijnerzijds moge hierbij worden opgemerkt, dat 
ik de waarde van cultuurtechnische werken nimmer 
heb onderschat, ja er steeds groote belangstelling 
voor heb gehad. Maar juist daadoor weet ik ook, dat 
de dooi-Mej.v.A. genoemde getallen wel nimmer be
reikt zullen worden. Zelfs Roosenschoon in zijn 
alleraardigste brochure „Nederland kan wat het 
wil" komt met al zijn optimisme niet hooger dan 
700.000 HA. voor alle mogelijkheden samen (zie 
t.a.p. blz. 26). 

Ook dit getal is blijkbaar nog te hoog. Maar zelfs 
al ware het dat niet, dan nog blijft het feit, dat 
deze cultuurtechnische werken een periode van on
geveer 25 jaar in beslag nemen. Wat hebben onze 
40.000 grondlooze jonge boeren van dit oogenblik 
daaraan? 

i) Hoe komen wij dan aan onze vetvoorziening, die 
tevens een van de belangrijke ruilobjecten voor den han
del met het buitenland vormt? 



D E  D I E T S C H E  G E D A C H T E  33 

Dan krijgen we de boeren, die op een „onder-
maatsch" bedrijfje zitten. Dit zijn er volgens C. C. 
Küpfer (in „De Weg" van 21 Dec. jl.) ruim 100.000, 
zoodat bij werkelijke saneering er voor 54.000 tot 
55.000 van hen een nieuw bedrijf gevonden moet 
worden. Dan krijgen we ook nog den aanwas van 
onze boerenbevolking in de eerstkomende jaren, 
Dat wij zelfs in deze groep van ons volk rekening 
moeten houden met de door mej. v. A. geconsta-
teerden achteruitgang van de toename, is iets, waar
van ik doorloopend overtuigd geweest ben. Daarom 
heb ik me hier beperkt in mijn berekening tot een 
periode van 25 jaar. Dit cijfer toch geeft een goed 
houvast: immers al degenen, die binnen 25 jaar 
zullen solliciteeren naar een eigen boerderij, zijn 
thans reeds geboren: simpel uitgedrukt kunnen we 
dus zeggen : de geboorteoverschotten van de 1 a a t-
s t e 25 jaar bepalen de boerderijtekorten van de 
eerstvolgende 25 jaar. Zouden we dus ver 
van de werkelijkheid af zijn, als we voor deze 25 
jaar rekenden op een overschot van 25 x 2000 = 
50.000 jonge boeren? Rekenen we nu het door Küp
fer als minimum genoemde getal van 10 HA. per 
persoon, dan krijgen we dus in deze 25 jaar een 
behoefte van 144.000 x 10 HA. = 14.400 KM2, dus 
meer dan het dubbele van wat volgens het optimisme 
van Roosenschoon in deze periode maximaal in 
Rijksnederland te winnen is. 

Daarnaast valt het op, dat mej. v. A. met geen 
woord rept over Vlaanderen, dat toch zeker ook 
volgens haar tot Dietschland behoort en waar sa
neering nog dringender gewenscht is dan in Rijks
nederland 1). 

De plaatsruimte dwingt mij vele van haar argu
menten onbesproken te laten. Slechts enkele zal ik 
nog aanstippen. Allereerst dit: Zij betoogt, dat er 
wel brood voor alle Nederlanders is . .. ja, als we 
maar „versoberen, offers brengen, ons wennen aan 

•) Volgens een artikel in de Telegraaf van 25 Jan. '41 
(ochtendblad) rekent men in België in totaal 350.000 HA. 
cultuurgrond te kunnen winnen. Hoeveel hiervan in Vlaan
deren ligt wordt echter niet vermeld, maar in verband 
met de algemeene geografische gesteldheid van. het land 
is het te verwachten, dat slechts een betrekkelijk klein 
deel hiervan zich in het Vlaamsche gebied zal blijken te be
vinden. Dat we overigens ook voor Vlaanderen behalve met 
saneering nog wel degelijk met aanwas moeten rekenen, 
blijkt uit de gegevens van Mej. v. A. zelf: uit het feit, 
dat het geboortecijfer der Vlaamsche groote steden 12% 
is en desondanks Vlaanderen als geheel toch nog een ge
boortecijfer van 18% heeft volgt m.i. onbetwistbaar, dat 
althans het Vlaamsche platteland wel degelijk nog een 
geboorte-overschot heeft .En dat is de factor, waarmede 
wij hier te maken hebben en die ons voor het probleem 
stelt óf landbouwgronden voor deze menschen te vinden 
óf hen te dwingen naar de groote steden te gaan. Een 
dergelijke dwang lijkt me op z'n zachtst gezegd onge-
wenscht. 

verkorting van arbeidstijd, geregelde vacanties, ver
vroegde pensioneering e.d."1). 

Werkelijk, ik heb gehuiverd, toen ik dat las. Dat 
dergelijke maatregelen in tijden van nood aanbevo
len worden, is tot daar aan toe, maar dat dit tot 
systeem verheven wordt is me toch te machtig! 

Wanneer ieder merkt, dat van hem versobering 
en weet ik al niet meer voor offers gevraagd wor
den, omdat wij anders a,ls volk niet allemaal aan 
den kost kunnen komen, dan begrijpt toch practisch 
heel de bevolking, dat de eenige uitweg uit de el
lende is: beperking van het aantal Nederlanders. 
Tegen een systeem, dat ons volk met geweld in 
die richting drijft, meen ik met kracht en klem te 
moeten protesteeren. Waarschijnlijk heeft mej. v. 
A. het zoo niet bedoeld, maar dit zijn toch de con
sequenties, zooals ik het tenminste zie. 

In diezelfde richting gaat voor mijn gevoel, zij 
't harerzijds nog meer onbewust, het pleidooi voor 
industrialisatie. Laten we toch goed beseffen, dat 
industrialisatie en 't verschijnsel van „groot-stad" 
hand in hand gaan. Die lage geboortecijfers der 
steden (in Holland 16% in Vlaanderen 12%) wa
ren mij maar al te goed bekend. Dat is immers de 
vloek van de „groot-stad". Die is de moordkuil 
van een volk, de Moloch, die zijn eigen kinderen 
verslindt. Berlijn b.v. is de onvruchtbaarste stad 
ter wereld! 

Waarom dan met geweld ons volk naar de groote 
steden te drijven? En dat is het gevolg van door
voering der industrialisatie2). 

In mijn practijk als tandarts moet ik vaak een 
„tandzenuw opofferen. Maar steeds zeg ik tegen 
den patiënt: het element wordt er minderwaardig 
van. Maar ik doe het gedachtig aan 't Oud-Holland-
sche spreekwoord: een half ei is toch nog beter 
dan een leege dop. 

Zoo gaat het mij met. de industrialisatie en de 
vestiging in de steden. Is 't niet mogelijk mijn volk 
op het platte land te houden, dan is 't beter, dat 
het werk vindt in de industrie en een klein gezin 
vormt, dan dat het geen werk vindt en geen ge
zin vormt. Dan gaat het moreel nog verder de 
diepte in. Maar .. . ideaal is anders. 

Met instemming wil ik daarom hier aanhalen den 
zin, dien Ir. L. J. A. de Jonge in 't door Mej. v. A. 

_ ' )  I n  „ d e  W a a g "  v a n  6 - 2 - ' 4 i  o p  b l z .  9 1  v o n d  i k  e e n  
zin die als rechtstreeksch antwoord op deze beschouwing 
geschreven had kunnen zijn nml.: Het is geen kunst, de 
werkgelegenheid zoodanig te verdunnen, dat ieder werk 
heeft — het z.g. uitsmeren van armoede — maar 
wel om ieder werk te geven op zoodanige wijze, dat hij 
voor de gemeenschap het grootste nut afwerpt. 

2) Tegenover de stelling door Mej. v. A. verdedigd, 
dat het bevolkingspercentage, gevormd door landbouwen
den gerust nog wel kan dalen, zou ik de stelling willen 
plaatsen, dat zonder eenige schade voor de sociale, moreele 
en cultureele kracht van ons volk de bevolking van onze 
groote steden gehalveerd zou kunnen worden. 
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uit „Het gemeenebest" aangehaalde artikel „De 
boer ploegt voort" cursief liet drukken op blz. 61: 
De grootste, ja de eenigste veiligheid van een volk 
is zijn boerenstand en allen, die op 't land arbeid 
en brood vinden. 

In dat zelfde artikel staat vermeld, dat slechts 
twee staten in Europa een kleiner percentage land
bouwenden hebben dan Nederland nml. Groot Brit-
tanje 7% en België 19% tegen Nederland 21%. 
Zelfs 't zwaar geindustrialiseerde Duitschland blijkt 
nog 29% te halen. (Deze cijfers zijn van 1930). 

Hoe naast zulke cijfers, die toch ook zij gelezen 
moet hebben, Mej. v. A. ijskoud zegt: het percentage 
landbouwenden in Nederland kan gerust nog een 
eind onder de 20% zakken, begrijp ik waarlijk niet! 
Zeker, als we moedwillig 't percentage landbouwen
den gaan drukken en verder al de andere door Mej. 
van A. aangegeven middelen gaan toepassen, dan 
beleeft misschien zelfs onze generatie nog wel den 
tijd, dat wij, net als Scandinavië, onze emigranten 
moeten zien terug te krijgen, omdat wij geen men-
schen genoeg meer hebben1). 

Maar juist daarom wensch ik in die richting niet 
te gaan. Reeds vaak heb ik het beeld gebruikt van 
den tuinman, die tijdig zijn boomen snoeit, omdat 
hij weet. dat als hij niet snoeit, de takken te dicht 
op elkaar komen, de boom „dicht groeit" en daar
mee zijn groeivermogen verliest. Tijdig en flink 
snoeien werkt stimuleerend op den boom. Zoo ook 
bij ons volk. Zorg tijdig, dat er voldoende afvloei
ing plaats kan vinden van de geboorteoverschotten, 
die op het platteland te vinden zijn. Zelfs al zou al 
dit menschenmateriaal bij emigratie verloren gaan, 
dan nog is dit beter, daar hierdoor de mogelijkheid 
en de gewoonte van het vormen van nieuwe groote 
gezinnen open blijft, dan dat ons volk „dicht groeit", 
en daarmee zijn vermogen tot groeien verliest. Dit 
laatste is de dood van ons volk. Dit wensch ik voor 
mijn volk in geen geval: ons volk is nog een vol
doende gezond en gaaf volk, dat het volkomen ver
dient de uitspraak van Mr. W. J. L. van Es in 
1911 in Neerlandia aan 't slot van zijn artikelen 
over Fransch Vlaanderen: zelfs al zouden er te 
veel menschen op de wereld zijn, dan wil dat nog 
niet zeggen, dat er te veel Nederlanders zijn. 

Ook hier echter zou nog wel tegenwerping moge
lijk zijn. 

In de eerste plaats is daar de vraag, of het inderdaad 
gewenscht moet heeten op den duur hier een bevolkings
dichtheid in stand te houden, die dubbel zoo groot is als 
van den eerst daarop volgenden staat op het Europeesche 
vasteland: Duitschland. 

In de tweede plaats doet schrijfster maar net of het als 
een paal boven water staat, dat de basis zal blijven be
staan, waarop de mogelijkheid voor een dergelijke bevol
kingsdichtheid hier te lande berust: onze samenhang met 
Indië. Staat het voortduren van dien toestand wel zoo vast, 
d a t  w i j  b i j  t o e k o m s t b e s c h o u w i n g e n  h i e r o p  o n v o o r w a a r 
delijk kunnen voortbouwen ? 

Kort samengevat meen ik dus te moeten vast
stellen : 

ie. dat Mej. v. A. meent onze behoefte aan grond 
te kunnen bevredigen door de verschillende moge
lijke cultuurtechnische werken. Dit is m.i. onjuist: 
zelfs de behoeften van Noord Nederland van dit 
oogenblik kunnen er nog niet door gedekt worden, 
terwijl in de tweede plaats de gronden, die hiervoor 
beschikbaar komen, pas in een periode van 25 jaar 
beschikbaar komen, dus niet in staat zijn te voor
zien in de behoeften van dit oogenblik. 

2e. dat Mej. v. A. volkomen over het hoofd ziet 
de toekomstige grondbehoeften van Rijks Neder
land, zelfs van de eerstkomende 25 jaar, en even
eens — wat ik voor een stoere kampioene voor 
Heel-Nederland als Mej. v. Arkel toch is, wel zeer 
verbijsterend vind — alle grondbehoeften van 
Vlaanderen, niet alleen voor de toekomst maar ook 
voor dit oogenblik. 

3e. Mej. v. A. hecht niet die waarde aan een 
soliede landbouwende basis voor ons volksbestaan, 
die m.i. er aan toegekend moet worden. 

4e. Al de door Mej. v. A. aangewezen middelen 
drijven ons volk tot gezinsbeperking. 

5e. Mej. v. A. rekent te onvoorwaardelijk op het 
blijven voortbestaan van den band met Indië. 

Het wil mij voorkomen, dat wij op grond van 
deze 5 overwegingen wel mogen zeggen, dat zelfs al 
wordt het cultuurtechnische programma van Rijks
nederland tot de laatste streep en in versneld tempo 
uitgevoerd, dit niet in staat is ook maar bij bena
dering te voorzien in de behoefte van bouwgrond 
van ons volk. Andere maatregelen zullen dus hier
voor onvermijdelijk zijn, waarvan opschuiving van 
onze taalgrens mij nog steeds de meest aangewe
zene lijkt. 

W. L. VAN NIEUWENHUIJSEN 

Met het oog op onze plaatsruimte moeten wij de 
bespreking over dit onderwerp voorloopig sluiten. 
Intusschen zien wij de groote bezwaren tegen de 
gedwongen verplaatsing van volksgroepen geens
zins over het hoofd. Red. 

RENé DE CLERCQ; ZIJN STRIJD EN TWEE
STRIJD 

I. 
Vóór mij ligt René de Clercq's „Tamar", met zijn 

eigenhandige opdracht er voor in: „Mijnen Vriend 
Mr. J. J. Wijnstroom, hartelijk, René de Clercq". 
Ik lees dit boek thans voor de derde maal in mijn 
leven, en het is, alsof het mij altijd weer nieuwe 
vergezichten opent. Dit keer kan ik niet nalaten, 
het in verband te brengen met 's dichters eigen ak-
tivisme. En wie weet, dat „Tamar" werd geschre
ven in het jaar, dat aan de Clercq's terugkeer naar 
Vlaanderen in Juli 1917 onmiddellijk voorafging, 
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zal het leggen van dit verband volkomen natuurlijk 
vinden. 

Men kent het Tamar-gegeven ? — Het is te vin
den in Genesis 38. Een Joodsche vrouw, achtereen
volgens met twee zoons uit Juda's gezin gehuwd, 
is na beider dood kinderloos gebleven. De derde 
zoon is haar tot man beloofd, opdat zij haar recht 
verkrijge: een nakroost uit denzelfden stam. Doch 
de vader der drie gebroeders komt deze belofte niet 
na. Waarom dit laat het Oude Testament in het 
midden. René de Clercq echter heeft met zijn groot 
kunstenaarschap hiervan juist het centrale punt uit 
zijn episch gedicht weten te maken. Bij hem is 
de derde zoon zelf niet tot het huwelijk met Tamar 
te bewegen, omdat hij in haar de noodlot-vrouw 
ziet, wier aanraking Jahwe's vloek over zijn broe
ders heeft gebracht en hun dood heeft veroorzaakt. 
Ziende nu, dat de jongste broer haar niet ten huwe
lijk wordt gegeven, besluit Tamar, op onwettige 
wijze datgene te verkrijgen, wat zij als haar heilig 
recht beschouwt: nakroost uit Juda's geslacht. Zij 
begeeft zich, wetende dat haar schoonvader een 
naburige stad zal bezoeken, daarheen, en wacht hem 
op aan de poort, vermomd als publieke vrouw. Hij 
gaat tot haar in en schenkt haar tot pand zijn ze
gelring, snoer en staf, natuurlijk zonder haar te 
hebben herkend. Na haar terugkeer wordt er al 
spoedig gemompeld, dat Tamar zwanger is. Men 
wil haar ten brandstapel voeren, doch zij houdt 
Juda de verpande stukken voor en verklaart zwan
ger te zijn van den man, aan wien deze toebehooren. 
Men erkent, dat zij juist heeft gehandeld, en zij 
zegent Juda's geslacht met een tweeling. 

Om goed te begrijpen, wat er bij het doorwerken 
en naar eigen inzicht verwerken van het Tamar-
gegeven in René de Clercq moet zijn omgegaan, is 
het noodig den ontwikkelingsgang van zijn Vlaam-
sche overtuiging nader te bezien. Van zijn jeugd af 
was hij een strijdbaar flamingant, en tijdens zijn 
arbeid aan het Gentsche blad „De Witte Kaproen" 
steeg die strijdbaarheid tot een intensiteit, welke 
het Vlaamsche zelfbewustzijn hielp verheffen tot 
een peil, waarop het enkele jaren later tot het akti-
visme rijpen zou. Maar naast deze strijdbare 
Vlaamschgezindheid heeft, eveneens van jongs af 
aan, een belgicistische trek in hem geleefd, die hem 
met eerbied tegenover den staat, en vooral tegenover 
den koning, vervulde. Het is inderdaad wonderlijk, 
dezen volksgezinden Vlaming, ter gelegenheid van 
België's % eeuwfeest, liederen te hooren zingen ter 
verheerlijking van het vorstelijk gezin en het Bel
gische staatsgezag. Wel heeft hij, jaren later, na 
den Wereldoorlog, in zijn „Een Wijnavond bij Dok
ter Aldegraaf" het ontstaan van het bekendste de
zer liederen, de z.g. Vlaamsche Brabanqonne, ge
schetst en belachelijk gemaakt (men leze het hoofd
stuk: „Uit de Flamingantenwereld"), maar dit 
neemt niet weg, dat René de Clercq, naar hij ook 

zelf in het genoemde hoofdstuk uit den „Wijn
avond" nog eens uitdrukkelijk herhaalt, de Vlaam
sche Brabanqonne met overtuiging heeft gedicht. 

Met het uitbreken van den Wereldoorlog onder
gaat zijn belgicistische gezindheid een ingrijpende 
versterking. Hij ziet het Belgisch grondgebied door 
Duitschland overweldigd en bij dezen aanblik tre
den alle andere overwegingen terug: hij stort zich 
zonder bedenken in den stroom van Belgisch pa
triotisme en laat de Vlaamsche eischen, zoo niet 
geheel vallen, dan toch voorloopig rusten. In het 
te Amsterdam verschijnend Belgisch dagblad „De 
Vlaamsche Stem", waarvan hij na zijn vlucht uit 
België mede-opsteller wordt, neemt hij, evenals de 
overige redactieleden, een volkomen loyale houding 
tegenover België aan, welks wedervrijmaking en 
herstel hij eischt. En merkwaardig is het, hoe hij 
— voor de tweede maal in zijn leven dus, en thans 
in veel sterker mate — daarbij komt tot een onge
breidelde vereering, ja vergoding, van den Belgi
schen koning en koningin. Zelf schrijft hij dit toe 
aan den roes van koningsgezindheid, die in die da
gen de Belgen had aangegrepen en die onvermijde
lijk aanstekelijk werkte. De koning was nu eenmaal 
tot symbool verheven van het overweldigde vader
land. „Mij ook, volksgezinden republikein, door en 
door Vlaming, kreeg de Belgische koningsziekte te 
pakken ', schreef de Clercq zelf jaren later, na af
loop van den oorlog, in een opstel, waaruit ik hier 
het een en ander citeer. „Dagen, weken, maanden 
leefde ik in die opgetogen stemming, Belgischge-
zind, koningsgezind. Voortdurend wandelde ik een
zaam in de zwarte bosschen om Baarn en neuriede 
Belgische koningsliederen ... Ter eere van de ko
ningin hief ik een loflied aan, waarin ik haar smart-
heilige en moeder noemde... Het kookpunt be
reikte mijn patriotische opgewondenheid in het vers 
„Als de Heiland", waar ik te goeder trouw gods
lasterlijk België toesprak als „Gods liefste Zoon". 
Hooger kon die krankzinnigheid wel niet stijgen". 
Inderdaad, de schrijver van al de hier bedoelde, in 
den bundel „De Zware Kroon" bijeengebrachte Bel
gische oorlogsliederen kon in 1915 n'et vermoeden, 
dat hij tien jaar later een gedicht zou maken „Aan 
Albert v. Koburg, Elisabeth van Beieren, en andere 
vijanden van het Vlaamsche Volk", welks inhoud 
en strekking nog na 's dichters dood den „Nood
hoorn in Nederlandsch-Indië een inbeslagneming 
en verbod op den hals zou halen! 

Toch kwam in René de Clercq al spoedig na de 
verschijning van „De Vlaamsche Stem" de gedachte 
aan het recht der Vlamingen weer op. In Februari 
1915 n.1. werd in Brussel een door Josson en Rein-
hard geteekend manifest verspreid, waarin op voor
zichtige en loyale, doch niettemin dringende wijze 
werd opgekomen tegen het drijven van zekere 
Fransch-Belgische kringen, die er op uit waren, 
van den oorlogstoestand misbruik te maken, ten 
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einde Vlaanderen verder te verfranschen en in de 
toekomst zoo mogelijk geheel eentalig Fransch te 
maken. „De Gazet van Brussel", die weldra een der 
toonaangevende organen van het aktivisme zou wor
den, schreef met groote genoegdoening over dit 
manifest. „De Vlaamsche Stem" echter, zich door 
haar loyale houding tegenover de Belgische regee
ring al te zeer gebonden achtend, meende verplicht 
te zijn, het op een onopvallend plaatsje te verstop
pen, en den agent der Belgische regeering, Leonce 
du Catillon, in de gelegenheid te stellen, er een 
hoofdartikel tegen te richten. René de Clercq ging 
dit aan het hart, doch voorloopig zweeg hij nog. 
„Wat mij aangaat, persoonlijk kende ik Josson en 
Reinhard, persoonlijk du Catillon, en wist hoe ik 
over hen denken moest. De eersten vertrouwde ik 
met het grootste vertrouwen, den anderen gelukkig 
niet. En meer en meer drong de Vlaming in mij den 
Belg op den achtergrond, omdat ik sinds lang on
dervonden had, dat alleen betrouwbare en edele 
menschen voor Vlaanderen strijden. Vlaanderen im
mers is arm", zoo getuigde hij achteraf in „De Diet-
sche Gedachte" van December 1931. Men ziet: het 
uitgangspunt voor den twijfel aan de juistheid zij
ner „loyale houding" werd de vraag: „Is dat België, 
dat ik zoo trouw ter zijde sta, wel inderdaad de 
verdrukte onschuld, waarvoor het zich uitgeeft? Is 
het niet veeleer zelf een apparaat van verdrukking, 
dat het zwakkere Vlaanderen verplet?" Toch stond 
hij in die dagen (begin Maart 1915) nog ver van 
het aktivisme! „Van het streven der eerste akti-
visten te Gent en te Lier was mij niets bekend en 
het verbaasde mij, toen iemand uit de groep mij 
voorspelde, dat ik welhaast anders zou gaan zin
gen", zoo heet het in het opstel, waaruit ik reeds 
hierboven het een en ander aanhaalde. „Mr. Eggen 
had mij een schrijven laten zien van zijn vriend Do-
mela Nieuwenhuis Neyegaard, protestantsch domi
nee te Gent, waarin zonder eenige afkeuring spraak 
was van Duitschgezinde Vlamingen. Ik viel uit de 
lucht en kon mijn oogen niet gelooven. Eggen trou
wens liet me alleen lezen en zei geen woord; waar
schijnlijk wachtte hij af wat ik zeggen zou, want 
hij wist meer dan ik weten mocht. Een oogenblik 
zwegen wij en spraken over iets anders. Op dat 
oogenblik vermoedde ik, dat er onder de Vlamingen 
menschen waren, die de redding van Vlaanderen 
van Duitschland verwachtten. Dat deed mij zeer..." 
En hij laat op dit relaas volgen: „Het geviel, dat 
ik, in de Baarnsche sparrenwouden omdwalend, den 
specht zijn verraderlijke gangen zag gaan. Door 
regelmatig bek-kloppen dwingt hij de insecten, wel
ke zijn prooi moeten worden, uit de boomschors. 
Meteen dacht ik aan de Duitsche politiek, die bui
ten den strijd blijvende Vlamingen, tot hun verderf 
scheen het mij, uit hun tenten lokte. En ik zuchtte 
erbij: 

Praalschoone vogel, vol bloedgevlam, 
Ik kan u niet zien op den zonnigen stam, 
Of ik hoor vol spijt hoe de Duitsche specht 
Zich vrank aan ons Vlaamsche boomen hecht", 
(het gedicht is in zijn geheel te vinden in „De 
Zware Kroon", blz. 31). 

De ommekeer in René de Clercq begint eerst 
gaandeweg. Men vroeg zich af, hoe de zoo uiterst 
loyale houding der Vlamingen, die alle binnen-
landsch-politieke geschillen, dus ook hun flamin
gantisme, wilden laten rusten, door de tegenpartij, 
de Walen en franskiljons, beantwoord werd. En dan 
bleek, dat daar allerminst de door den godsvrede 
vereischte lijdelijkheid werd in acht genomen. In
tegendeel, de in het Fransch geschreven Belgische 
pers sloeg tegen de Vlamingen meer en meer een 
toon aan, die de Belgische regeeringspolitiek in de 
richting dreigde te stuwen van het beruchte alter
natief : „La Belgique sera latine ou ne sera pas", 
en die voor de toekomst van Vlaanderen dus het 
ergste deed vreezen. Daar op het geschrijf der 
franschdolle pers van regeeringszijde geen tegen
spraak volgde, meende de redactie van „De Vlaam
sche Stem", die inmiddels ook in haar blad een wat 
krachtiger geluid had doen hooren, er goed aan te 
doen, zulk een tegenspraak uit te lokken. Als onge
zochte gelegenheid werd hiervoor aangegrepen de 
Gulden Sporenslag-herdenking op 11 Juli 1915 in 
het Bosch van Bredius te Bussum. Daar werd, in 
tegenwoordigheid en onder de toejuichingen van 
duizenden Vlamingen en Hollanders besloten, het 
bekende telegram tot koning Albert te richten, 
waarin, onder vooropstelling van de meest vol
strekte loyaliteit, het vertrouwen werd uitgesproken, 
dat de koning met België ook Vlaanderen zou weten 
te redden. In stede nu van hierop een ook maar 
eenigermate geruststellenden klank te doen hooren, 
zond de koning als antwoord een weliswaar hoffe
lijk gesteld telegram, welks strekking echter terecht 
door de Vlamingen werd weergegeven in de for
mule: „Vecht en zwijgt!" De hierop gevolgde front
verandering van den hoofdopsteller der „Vlaamsche 
Stem", Alberic de Swarte, welke frontverandering 
tot zijn verwijdering en vervanging door René de 
Clercq leidde, alsmede de franskiljonsche actie te
gen onzen dichter, welke op zijn broodrooving, n.1. 
zijn ontzetting als leeraar aan het koninklijk athe-
naeum te Gent en aan de Belgische (vluchtelingen)-
school te Amsterdam uitliep, heb ik in mijn boek 
over René de Clercq nader besproken (zie blz. 55 e.v.) 
Deze gebeurtenissen zijn trouwens door den dichter 
zelf uitvoerig medegedeeld in zijn geschrift „Havere 
tegen Vlaanderen". Hier wil ik er mij toe beperken, 
den invloed na te gaan, welken die gebeurtenissen 
op de vorming van zijn aktivistische overtuiging 
hebben uitgeoefend. Deze invloed was onmiddellijk 
en sterk. Reeds het antwoord-telegram des konings 
had in hooge mate De Clercq's verontwaardiging 
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gaande gemaakt, hoewel hij, zooals ik nader in het 
licht zal stellen, dit niet aan den koning persoonlijk 
weet. Toen Alberic de Swarte voor de achter het 
koninklijk antwoord staande dreiging het hoofd 
in den schoot legde, voelde René de Clercq daar
entegen zijn koppige kracht zich stalen: Wel richtte 
hij zijn gramschap voorshands nog altijd niet te
gen den koning, maar dit stond van nu af aan voor 
hem vast: niet België, doch Vlaanderen had, als 
verdrukte, het meeste recht op zijn steun en sym
pathie. En in de dagen van zijn afzetting, terwijl 
hem de dreigende maatregel van den minister boven 
het hoofd hangt, in die dagen, waarin men in Havere, 
waarheen de regeering geweken is, over zijn geval 
beraadslaagt, blijft hij zichzelf gelijk, in koppige 
standvastigheid en in moed. Maar hoort naar zijn 
eigen woorden: „... vrees kende ik niet, wel kom
mer om mijn gezin, en bij wijlen een deugddoend 
inwendig verzet tegen dreigende ongerechtigheid. 
Op een avond, dat ik in dergelijke rustige onrus
tige stemming huiswaarts keerde, en doorvoelde in
eens al wat er in Havere tegen Vlaanderen aan 't 
broeien en brouwen was, bruiste het plots, stroom 
na stroom, met krachtslagen door mijn hoofd en 
hart: 

Aan die van Havere, toen zij vergaten, dat ook 
Vlaanderen in België lag. 

Wij houden van trukken noch tirelantijnen, 
Heeren van Havere, weet het goed! 
Wij zijn Germanen, geen Latijnen. 
Opene harten, zuiver bloed!" 

Het was het eerste Noodhoornlied, dat in hem 
ontstond. Het zou weldra door vele andere worden 
gevolgd. „Toen ik het vers in één trek neergeschre
ven had, dacht ik er niet aan, het onmiddellijk te 
laten verschijnen. Misschien oordeelde ik het een 
oogenblik beter, daarmede te wachten, totdat er in 
Havere over mijn zaak een beslissing zou vallen. 
Doch dit vluchtig aarzelen leek me aldra zoo een 
kleinmoedig, zoo een onmanhaftig zekerspelen toe, 
dat ik, verbaasd en vernederd, me, zij 't ook maar 
'n stond, in de lange rij der halvelingen te vinden, 
het stuk reeds den i7en October liet plaatsen in 
„De Vlaamsche Stem". Wat in mijn gemoed al 
luider aan het spreken ging, wat het jonge, fiere 
Vlaanderen sterk en ganschelijk doorvoelde, moest 
klinken, vrij en vrank, opdat die ooren hadden, 
hooren zouden". Tot zoover de dichter zelf. In mijn 
levensbeschrijving over hem heb ik er op gewezen, 
dat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat de open
baarmaking van het gedicht „Aan die van Havere" 
de uitvoering van den tegen René de Clercq getrof
fen maatregel heeft verhaast. Zooveel is althans 
zeker: het besluit, waarbij de Clercq als leeraar aan 
het koninklijk athenaeum te Gent werd ontzet, was 
door koning Albert reeds op 5 October geteekend, 
doch niet in het Staatsblad verschenen. Nadat echter 

op 17 October „De Vlaamsche Stem" het opstandige 
gedicht wereldkundig had gemaakt, stond in het 
eerstvolgende Staatsblad ook het afzettingsbesluit 
te lezen! 

Het heeft René de Clercq geen oogenblik be
rouwd! Nog geen twee maanden later, op 16 De
cember 1915, teekende hij het stuk, waarvan het 
facsimile in mijn levensbeschrijving van De Clercq 
is te vinden, het stuk, waarbij hij het aktivisme in 
zijn scherpsten vorm aanvaardde, n.1. het program
ma der Jong Vlaamsche Beweging, dat opende met 
den stouten eisch: „Verdwijnen moet de staat en 
naam: België". 

In het tweede gedeelte van dit artikel zal blijken, 
dat, ondanks deze zeer positieve daad, René de 
Clercq in eind 1915 met zichzelf nog niet volkomen 
in het reine was. Zijn innerlijke tweestrijd duurde 
v o o r t ,  e n  h i j  b e h o e f d e  e e n  d o o r w o r s t e 
l i n g  v a n  h e t  g e w e l d i g e  T a m a r - g e g e -
v e n, aleer hij het tot een definitieve zelfoverwin
ning brengen kon. 

J. J. WIJNSTROOM 
(Wordt vervolgd) 

TWEE GROOT-NEDERLANDSCHE 
GEDICHTEN 

HET BEELD DER TOEKOMST 

Geen hope meer! Wij hebben 't zoo gewild: 
wij splitsten Nederland; wij boeten, — sterven... — 
En 't Noorden ook zal sterven. Zaagt gij ooit 
een' paling die in twee gekapt was? Zaagt gij 
hoe beide deelen nog een tijd lang sperden? 
Gij dacht: zij leven beide; in plaats van één, 
zijn daar twee wezens nu, welk een vooruitgang!... 
Helaas! dat is het beeld van onze toekomst. 

JULIUS VUYLSTEKE 

1860 
(In: „Studentenalmanak" voor 1861) 

VERBROEDERINGSLIED 

De Broederband is weer gesloten; 
vereend van zin, 

gaan Noord en Zuid als stamgenooten 
de toekomst in. 

Geen wrevel mag dien band weer slaken, 
d i e  E e n d r a c h t ,  d i e  o n s  s t e r k  z a l  m a k e n ,  
die Eendracht, reeds bij 't voorgeslacht, 

Neerlands schild, Neerlands macht! 

JULIUS VUYLSTEKE 

1860 November 
(In: „Studentenalmanak" voor 1862) 
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DIETSCHE KRONIEK 

Dr. J. De Belie f 
Enkele weken geleden is in Vlaanderen overleden dr. 

med. J. De Belie, die in den strijd van het Vlaamsch acti
visme (1914—1918) wel is waar een bescheiden rol speelde, 
maar toch een markante figuur was. Hij was onder de 
eersten, die het manifest onderteekenden ter verne-
derlandsching der Universiteit te Gent tijdens den wereld
oorlog : dat was een vanzelfsprekende daad tegenover de 
willekeur der franschgezinden. Wegens deze eenvoudige 
daad en omdat hij eens een propagandameeting had voor
gezeten, veroordeelde het Belgische krijgsgerecht dr. De 
Belie tot... twintig jaar dwangarbeid! Twee jaren bleef 
dr. De Belie in de gevangenis te Leuven opgesloten: het 
Belgische „gerecht" was van meening, dat de alom ge
ziene dokter, na die twee jaren gevangenis, voldoende ge
boet had voor zijn Vlaamsche gezindheid. Een treffend 
voorbeeld van het Belgische schrikbewind na 1918. Wie 
schrijft de geschiedenis van dit schrikbewind? Men kent 
over het algemeen slechts de meest ergerlijke gevolgen 
van die Belgische terreur. Het lijden van honderden on
baatzuchtige minder bekende Vlamingen, waaronder ook 
dr. De Belie, mag door de nieuwe generaties nooit ver
geten worden! De anthithese Vlaanderen—België wordt 
er scherper door afgeteekend. 

Ter herdenking 
Degenen, die in den strijd der Dietsche studenten een 

rol gespeeld hebben in de afgeloopen jaren, zullen met 
leedwezen het bericht vernomen hebben — wij vonden het 
in „Wetenschappelijke Tijdingen" — dat twee bekende 
Vlaamsche studentenleiders zijn overleden. 
D  r .  A .  P i l ,  e e n  o p r e c h t  D i e t s c h e r ,  s t u d e e r d e  d e s t i j d s  t e  
Leuven en was er Verbondsvoorzitter van het Katholiek 
Vlaamsch Hoogstudenten Verbond. In 1920 werd onder 
zijn voorzitterschap te Leuven na den oorlog het eerste 
Groot-Nederlandsche Studentencongres gehouden, het be
roemde „zolder-congres", waaraan alle zalen geweigerd 
waren. Op wetenschappelijk gebied, chemie, publiceerde 
hij verdienstelijk werk. 

D r .  G e e r t  d e  R i j c k e r  w a s  d o k t e r  t e  S t e k e n e .  Z i j n  
naam is verbonden aan het Algemeen Vlaamsch Hoog
studenten Verbond te Gent. Hij heeft een rol van betee-
kenis gespeeld in de boycott van de Nolf-barak. Ook hij 
was een rusteloos werkende en ijverende, laatstelijk in 
het V.N.V. 

Een derde verlies leed Vlaanderen in den E. H. O d i e 1 
Spruytte. Deze was een van de „petits vicaires", die 
in een landelijk dorp onderpastoor kon blijven, hoewel 
een leerstoel in de sociologie door hem met eere zou zijn 
bekleed. Hij werkte mede aan „Ons Geloof", „Onze Jeugd" 
en „Kuituurleven", onder pseudoniem ook aan ..Jong 
Dietschland" (van na den oorlog). Aan het nationale •— 
zoo schrijft „Wetenschappelijke Tijdingen" — gaf hij de 
voorkeur boven het sociale, en voortdurend heeft hij ge
streden om het Roomsch-katholicisme hier te bevrijden 
van het „clericalisme". Een meer schrandere kop, een 
klaarder geest, gedragen door de gaafste grootmensche-
lijkheid, was in heel Vlaanderen niet te vinden. 

De nieuwste marschrichting van het Verdinaso 
Mr. E. Thiers is als leider van het Verdinaso afgetre

den. De Dinaso-Militanten-orde heeft de leiding overge
nomen, die thans gevormd wordt door het driemanschap 
J. Frangois, Pol le Roy en Luc Delafortrie. Uitgesloten 
zijn o.m. de Dinaso's Frans van Dorpe („wegens driedubbel 
verraad"), Jozef van Bilse („wegens steun aan van Dor
pe") en Paul Persyn („wegens het hardnekkig doorzetten 
van een politiek, die voor de Dinaso-beweging noodlottig 

was") ; ook Mr. Willem Melis, die om verschillende rede
nen liet lidmaatschap onwaardig werd geacht, o.m. omdat 
hij de politiek van Persyn steunde. Wij herinneren er aan, 
dat Persyn nog kort geleden gepleit had voor het vasthou
den aan de Belgische marschrichting en deelen in verband 
hiermee nog mede, dat er tusschen „le parti de la solidarité 
nationale" (geleid door Louis Geuning) en het Verdinaso, 
blijkens een bericht in „Hier Dinaso" geen verband meer 
bestaat. Men kan dus wel aannemen, dat de Belgische 
marschrichting is verlaten. Dat moet ook worden opge
maakt uit een verklaring van Pol le Roy, dat het Verdi
naso thans is : volksch, Germaansch en nationaal-socialis-
tisch (niet meer: nationaal-solidaristisch). 

Wat het „volksch" van het Verdinaso betreft, schrijft 
Le Roy: 

„Wij zeggen: het Dietsche volk! Dat beteekent, voor 
de mogelijkheden welke ons thans en hier toegemeten 
zijn : het Dietsche volksdeel in België of wat men ge
meenlijk pleegt te noemen, het Vlaamsche volk... 

„Praktisch beteekent dat, thans en dadelijk bestreven: 
de organisatorische en strijdbare eenheid van alle volks-
bewuste krachten in Vlaanderen". 

Over het „Germaansche" schrijft hij : „Ons Germaansch 
zijn wortelt in ons volksch zijn, in ons Dietsch zijn. Als 
Dietschers zijn wij een deel van den Stam aller Germanen, 
met hen lotsverbonden, door hen de breede en schiksel-
zware ruimte en levensruimte verwervend, waarin wij, 
naar bloed en geest, eerst in volle eigendommelijkheid tot 
hoogste waardigheid gedijen zullen. En daarom streven 
wij, wilsbewust, naar de hechtste samenwerking met het 
Duitsche Rijk .. 

E11 ten slotte over het „nationaal-socialistische": „Ons 
nationaal-solidarisme enkel bekennend als den door Van 
Severen voor ons bepaalden vorm van het voor alle Ger
manen door Adolf Hitier geschapen erfgoed van het Na-
tionaal-socialisme, gelooven wij, rotsvaster dan ooit, in 
het heil van de organische wereldbeschouwing en levens
houding". 

Algemeene vergadering van de Stichting Noord-Neder
land—Vlaanderen 

De stichting Noord-Nederland—Vlaanderen hield op 25 
Januari 1.1. haar zevende algemeene ledenvergadering te 
's-Gravenhage, onder voorzitterschap van den heer Karei 
Waternaux, die in een inleidend woord verschillende fac
toren noemde, waardoor het verband tusschen Noord-Ne
derland en Vlaanderen naar hij meende sterker is ge
worden. Vervolgens sprak hij over „Dietsche vraagstukken 
in dezen tijd in Vlaanderen en Nederland". Medegedeeld 
werd, dat het aantal leden der Stiohting de duizend heeft 
overschreden. De vergadering was druk bezocht. 

Die arme moedertaal! 
En die arme kinderhersens! 
Volgens krantenbericht zou de Belgische Secretaris

generaal van Onderwijs op 3 Februari hebben besloten, 
dat op „alle openbare scholen naast het Fransch en het 
Vlaamsch onderwijs moet worden gegeven in de Duitsche 
taal. Engelsch zal eveneens worden onderricht. Daarmede 
is het leerplan van voor den wereldoorlog hersteld". 

O p  a l l e  o p e n b a r e  s c h o l e n ?  —  W o r d t  a l l e e n  h e t  m i d 
delbaar onderwijs bedoeld dan is het bericht van weinig 
belang. In Noord-Nederland althans spreekt het van zelf, 
dat op de middelbare scholen, naast het Nederlandsch, de 
drie wereldtalen worden onderwezen. Is echter de bedoe
ling werkelijk : Duitsch op alle scholen, dus ook bij het 
lager onderwijs, dan vraagt men zich af, wat voor paeda-
goog daar in Brussel de lakens uitdeelt in het depar
tement van onderwijs. 

Drie talen in de hoofden van kleine Vlaamsche kinderen! 
En welk een perspectief voor de Friezen! 
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De taaltoestanden te Brussel en omgeving 
Eenige weken geleden heeft Fl. Grammens in een radio

toespraak mededeelingen gedaan over de werkzaamheden 
der Commissie voor taaltoezicht, die zich als eerste doel 
stelde het gezondmaken van het onderwijs, vooral in de 
bedreigde gebieden van Brussel en de taalgrens. 

In !935 onderzochte Fransche klassen der Brusselsche 
„agglomeratie" — deelde Grammens mede — met 37.530 leer
lingen, werden 15.778 uitsluitend of gewoonlijk Vlaamsch-
sprekende gevonden. Samen met de 8.667 die vroeger of 
sedert enkele weken in Vlaamsche klassen waren onder
gebracht, vormt dit een totaal van 24.445 Vlaamschspre-
kende leerlingen of 54% tegen 20.869 Franschsprekenden of 
46%. Bij de 324 vroeger bestaande of sedert enkele weken 
opgerichte Vlaamsche klassen dienen er thans 643 toege
voegd, wat een totaal bezorgt van 967 of 53% tegen 849 
Fransche of 47%. 

Bij het onderwijzend personeel werden ongeveer 1400 
leden bevonden met Fransch diploma, of 82%, tegen onge
veer 300 of slechts 18% met Vlaamsch diploma. Er dienen 
thans evenwel 265 kandidaten bij benoemd met Vlaamsch 
diploma, wat echter nog geen volkomen herstel beteekent. 

In de schoolkantons Brussel-Noord, Zuid A en Zuid B 
is in de onderzochte gemeentelijke klassen geen enkel 
Vlaamsch gediplomeerde. I11 diezelfde klassen over de 9 
schoolkantons der Brusselsche „agglomeratie" slechts 93 of 
8% Vlaamsche tegenover 1005 of 92% Fransche diploma's. 
E11 dan zijn er nog gemeentebesturen die onder allerlei 
voorwendsels en in zekere wedstrijden verder de Vlaam
sche gediplomeerde onderwijzers en onderwijzeressen trach
ten te weren. 

Voor de gemeenten St. Gillis, St. Joost-ten-Noode en 
Elsene, waar geen Vlaamsche klassen bestaan, worden 
thans door het officieele schooltoezicht achtereenvolgens 
6, 9 en 8 Vlaamsche klassen voorgesteld, terwijl na onder
zoek der Commissie, deze getallen stijgen van 6 tot 41, van 
9 tot 46 en van 8 tot 56. 

Grammens sprak vervolgens nog over het „hyper-schan
daal" der uitsluitend Fransche scholen uit de alom be
kende Vlaamsche omgeving der Brusselsche Rollebeek-
en Hoogstraat met hun vele Fransche klassen voor abnor-
malen, in werkelijkheid klassen voor die Vlaamsche kin
deren die door het midden waarin ze verkeeren, onmo
gelijk met vrucht het onderwijs volgen kunnen in normale 
Fransche klassen. In de meisjesschool der Fontainestraat 
bijv. haalde de Commissie er 134 Vlaamsche kinderen uit 
op de 202. In de jongensschool der Hoogstraat haalde zij 
er zelfs 182 uit op 227. In beide scholen geen enkel 
Vlaamsch gediplomeerde! En deze gevallen zijn geen al
leenstaande ... 

Hieraan moet worden toegevoegd, dat het onderzoek 
zich bepaald heeft tot de gemeentelijke en ondersteunde 
klassen van de bewaarscholen, en de scholen van den 
lageren en middelbaren graad van het lager onderwijs. — 

Zoowel in de gemeente- als in de staatsscholen van 
Vlaamsche steden als Ronse, Halle, Vilvoorde en Tienen, 
zijn tientallen „transmutatieklassen", waarin Vlaamsche 
kinderen vermuilezeld werden, afgeschaft. In de tweetalige 
gemeenten Edingen en Moeskroen werden tientallen Vlaam
sche klassen ingesteld. 

Kort daarop heeft Grammens in een persconferentie me
degedeeld, dat het Ministerie van Openbaar Onderwijs 
weigert de beslissingen van de Commissie ten uitvoer te 
brengen, en dat het daarom noodig zal zijn, dat haar ook 
de uitvoerende macht in handen wordt gegeven. 

Echt Belgisch! 

De afdeeling Antwerpen van den Belgischen Wielerbond 
had eenigen tijd geleden een voorstel ingediend, dat neer
kwam op splitsing van den bond in twee afdeelingen, een 
Vlaamsche en een Waalsche. De algemeene vergadering 
heeft zich echter met een ander voorstel vereenigd, dat 

als een voldoende „tegemoetkoming" aan de wenschen der 
Vlamingen werd beschouwd. In de provincies Antwerpen, 
Limburg, Oost- en West-Vlaanderen zal het Nederlandsch 
de voertaal worden, in de provincies Henegouwen, Luik, 
Luxemburg en Namen het Fransch. In de provincie Bra
bant zal de tweetaligheid dusdanig worden toegepast, dat 
de briefwisseling geschiedt in de taal van het lid, de wie
lerbaan of de aangesloten club. Echt Belgisch! 

Wat een „Groot-Nederlander" is volgens het woordenboek 

In het Februari-nummer van Neerlandia deelt v. S. 
mede, dat een „Groot-Nederlander" volgens het woorden
boek Koenen-Endepols is: „een voorstander van de Groot-
Nederlandsche of Dietsche beweging, die streeft naar een 
cultureele eenheid van Groot-Nederland". Wij dachten, 
dat die cultureele eenheid er al is, en dat men er niet 
meer naar behoeft te streven. Hoe een voorstander van 
een politieke eenheid van Groot-Nederland heet, het ge
bied — volgens Koenen-Endepols, — der Nederlandsch 
sprekenden en schrijvenden „waar ter wereld die lieden 
ook wonen" — kan men in dit woordenboek niet vinden. 
Evenmin in den door ons geraadpleegden Van Dale, die 
slechts weet te vertellen, dat „Groot-Nederland het ge
bied (is) waar Nederlandsch gesproken wordt, omvat dus 
ook een deel van België, de Kaapkolonie enz." 

Eer- en rechtsherstel voor de Vlaamsche activisten 

Zooals onze lezers weten, is een commissie voor eer- en 
rechtsherstel voor de Vlaamsche activisten van 1914—'18 
ingesteld, waarvan dr. A. Borms voorzitter is. Deze Com
missie heeft, van 24 Januari af, iedere week vergaderd. 
Een reeks van zaken — deelt „Volk en Staat" mede — kon 
zonder onderzoek worden afgedaan, andere zaken echter 
vereischen onderzoek en bespreking. 

De te behandelen zaken, aldus het Antwerpsche dagblad, 
kunnen in drie groepen worden verdeeld. Ten eerste zijn 
er de gevallen van hen, die alleen en uitsluitend eerher
stel vragen; zij ontvangen een oorkonde en aan de Jus
titie wordt verzocht, hun naam in het strafregister te 
schrappen. Voorts zijn er de gevallen van personen, die 
in hun titel en dienstrang moeten worden hersteld. Ten 
slotte zijn er de gevallen van beambten van staatsinstel
lingen die te oud zijn geworden om in hun ambt te worden 
teruggeplaatst en die dan op wachtgeld of op pensioen 
worden gesteld. Zij, die nog jong genoeg zijn, kunnen in 
hun ambt worden hersteld, zonder hierop nochtans aan
spraak te maken; de commissie treedt dan als bemidde
laarster op, om voor deze personen in Belgische of Duit-
sche diensten, een ambt te verkrijgen, dat gelijk staat met 
dat wat zij vroeger hadden. 

Van de beslissingen der commissie staat geen beroep 
open. 

Korte berichten en opmerkingen 

— Dr. Robert van Roosbroeck is benoemd tot hoogleeraar 
aan de Gentsche universiteit om onderwijs te geven in de 
diplomatieke geschiedenis van Europa in het algemeen 
en van de Nederlanden in het bijzonder, de parlementaire 
geschiedenis van België en de hedendaagsche geschiedenis 
van handel en nijverheid. 

— De bekende Vlaamsche schrijver en strijder Rafaël Ver
hulst is op 7 Februari j.1. 75 jaar oud geworden. 

— Prof. dr. C. Heymans heeft wegens drukke werkzaam
heden bedankt als lid van den Vlaamschen Kuituurkring. 

— Tot burgemeester van Ninove is benoemd Karei Dor-
tant, lid van het Vlaamsch Nationaal Verbond. Verschil
lende andere leden van dit Verbond werden benoemd tot 
burgemeester van kleine Vlaamsche gemeenten. Het is mis-
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schien niet overbodig hier aan toe te voegen, dat burge
meesters in België tot 1941 door de gemeenteraden wer
den gekozen. Thans worden zij, evenals in Noord-Neder
land, door 'de Regeering benoemd. 

— Bij besluit van den leider van Nationaal Front is be
noemd tot lid van den Politieken Raad van deze organi
satie Prof. dr. K. E. Heynderickx te 's-Gravenhage. 

— De kring Gent van de N.S.B. in Vlaanderen geeft een 
gestencild blaadje uit (verantwoordelijk uitgever P. IC 
Goossens) waarin wij lezen, dat geen andere nationaal-
politische beweging in Vlaanderen, in haar leiding zoo
veel beproefde oud-activisten uit den wereldoorlog heeft, 
als de N.S.B. i. V. 

— Blijkens een mededeeling in het kort geleden versche
nen nummer van Le Lion de Flandre is het Vlaamsch Ver
bond van Frankrijk, welks werkzaamheden reeds sinds 
September 1939 grootendeels waren lam gelegd, thans 
op nieuw aan het werk gegaan. Met het programma van 
vóór den oorlog, dat nog volkomen bruikbaar bleek te zijn. 

— Een lezer schrijft ons : „In uw vorig nummer vestigt 
u er de aandacht op, dat de drie Dietsche barken in de 
nieuwe omslagteekening van Neerlandia in zinkenden toe
stand verkeeren. Hebt u echter wel eens gelet op de twee 
leeuwen van de omslagteekening van Dietsche Tijdingen, 
die. na een klaarblijkelijk onaangename ontmoeting te heb
ben gehad, zich snel van elkaar verwijderen, de Rijks-
Nederlandsche Leeuw fier rechtop, de Vlaamsche gejaagd 
en een kwade pijp rookend?" 

UIT BOEK EN BLAD 

Ons Limburg: oer-Nederlandsche grond 
In het Nederlandsch Dagblad van 13 Januari bespreekt 

Arnold Meyer eenige artikelen in het Nieuwjaarsnummer 
van de ,,Rheinische Landeszeitung' . Vooral op een dezer 
artikelen gaat hij diep in, n.1. een artikel van dr. Josef 
Ropohl over „door God gewilde ruimten". In dit artikel 
bespeurt Arnold Meyer de tendenz, de grens, die Neder
landsch Limburg van Duitschland scheidt, te verleggen. 
Dr. Ropohl wijst er op, dat het land tusschen Maas en 
Niers, de streek ten oosten van Venlo, cultureel en econo
misch' een eenheid is, die z.i. ondanks de er doorheen loo-
pende staatsgrens zich nog ongebroken heeft gehandhaafd, 
en ... „wat God heeft samengevoegd, dat zal geen mensch 
scheiden". 

Arnold Meyer antwoordt hierop: 
„Nu is het een feit, dat eeuwenlang de grensgebieden 

van het tegenwoordig Duitschland zich in hun bescha
ving en economie gericht hebben naar het Noord-Westen 
en nog meer naar het Noorden. Naar Nederland dus! 
Evenzeer is het bekend, dat een deel van deze streek bij
voorbeeld behoort heeft tot de Nederlandsche kreits, de 
zoogenaamde Bourgondische kreits, waarin Karei V deze 
gebieden tezamen met alle Nederlanden juridisch (feite
lijk stonden ze al los) vrijwel losmaakte van het Duitsche 
Rijk. Evenzeer valt niet te loochenen, dat de gebieden 
gedurende een paar eeuwen tot de Nederlandsche in
vloedssfeer behoorden van de aloude Republiek. Pas na 
de XVIIde eeuw begon het proces, dat deze streken ten
slotte inschakelde in het Hoog-Duitsch gebied, begon de 
expansie van Pruisen in deze aan ons grenzende gebieden. 
Dit alles zou echter slechts bewijzen, dat de Republiek, 
toen zij daartoe nog in staat was, verzuimd heeft deze op 
Nederland aangewezen gebieden tot zich te trekken. Dat 
verzuim is gebeurd en de geschiedenis heeft deze gebieden 

tenslotte anders gericht. Het zou dwaasheid zijn — het 
geldt hier grensgebieden, die zoowel Oostelijk als Wes
telijk hun eindoriënteering hadden kunnen vinden — hier
op een soort Nederlandsch irredentisme te bouwen. Maar 
evenzeer is het dwaas, om in de nu definitieve Oostelijke 
oriënteering van deze gebieden Nederlandsch grensgebied 
te gaan betrekken". 

Dr. Ropohl wijst op een zekere overeenstemming in de 
gewesttaai. Daarop antwoordt Arnold Meyer: 

„Gewesttalen in grensgebieden tusschen Germaansche 
volkeren kennen slechts geleidelijke overgangen. Geheel 
anders is het natuurlijk, wanneer een gebied met Ger
maansche voertaal aan een Romaanschtalig gebied grenst, 
gelijk in Vlaanderen. Daar kan men zelfs tusschen de 
gewesttalen aan deze en gene zijde van de taalgrens 
scherpe lijnen trekken. Bovendien moet men, wanneer men 
deze stof behandelt, scherp leeren onderscheiden. Dat doet 
de schrijver niet, wanneer hij zegt: „Het in Viersen ge
sproken dialect is nederfrankisch precies zoo als het Ven-
losche dialect. In Venlo heeft men het „Neder-Duitsch" 
behouden onder aanpassing tot het „Neder-Friesch" van 
de Hollandsche dialecten", om daaruit de gevolgtrekking 
te maken, dat de Noord-Limburger zijn taal niet heeft 
veranderd uit separatistische overwegingen, terwijl het 
Duitsche grensgebied dat wèl heeft gedaan, wijl het zich 
zoo gaarne in een grootere natuurlijke eenheid (de Duit
sche namelijk) wilde voegen". 

„Op zulk een betoog passen vele aanteekeningen. Een dia
lect of gewesttaai laat zich niet verdringen door het al
gemeen beschaafd, of dat algemeen beschaafd nu Duitsch 
is of Nederlandsch. De Limburger heeft zijn gewesttaai 
natuurlijk behouden, gelijk de Duitsche naburen deze óók 
behouden hebben. Voor ieder Limburger echter is de Ne
derlandsche taal „het algemeen beschaafd", gelijk voor 
den overkant „het algemeen beschaafd de Duitsche taal 
is. Er is dus geen sprake van een vasthouden aan de Lim-
burgsche streektaal, teneinde zich af te scheiden van het 
Nederlandsche en evenzeer is er geen sprake van, dat de 
Duitsche grensbewoners hun streektaal zouden hebben 
opgegeven. En wat die aanpassing tot het Neder-Friesch 
betreft, we merken daarbij nog op, dat de basis van ons 
algemeen beschaafd" is het West-Nederfrankisch; we 

kennen het Friesch, maar niet het Neder-Friesch; iedere 
gewesttaai ondergaat natuurlijk den invloed van het „al-
gemeen-beschaafd", gelijk overigen^ iedere gewesttaai op 
zijn beurt het „algemeen-beschaafd" beïnvloedt. 

„De schrijver heeft het over het Neder-Frankisch, waar
toe de dialecten zoowel aan deze als aan gene zijde van 
den grens behooren. Hij bedoelt het Oost-Nederfrankisch. 
Maar dat Oost-Nederfrankisch is niet alleen de basis van 
de gewestspraak in het Venlosche en het Duitsche rand
gebied, het is tevens de basis voor de dialecten, die in 
geheel Nederlandsch en Vlaamsch-Limburg gesproken 
worden. Wij spraken toch van geleidelijke overgangen? 
Of wil de schrijver ten overstaan van deze feiten een nog 
verdere verschuiving van grenzen bepleiten? Hier heeft 
men een betoog, dat tot de meest absurde conclusies zou 
kunnen leiden. Dat komt, omdat men grenzen tusschen 
algemeen beschaafd Nederlandsch en het algemeen be
schaafd Duitsch plotseling zou willen bepalen volgens ge
westspraak! Bovendien hoede de schrijver er zich voor 
het Oost-Nederlandsch Neder-Duitsch te noemen. Dat is 
wel een zeer ongebruikelijke aanduiding. 

„Wij nemen met stelligheid aan, dat de schrijver het niet 
kwaad met ons, Nederlanders, meent, en dat slechts zijn 
liefde voor het regionale hem op verkeerde wegen heeft 
gevoerd". 
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