
DIE DIETSCHE GEDACHTE 
9DE JAARGANG JUNI—1935—ZOMERMAAND No. 12 

Leden van den Dietschen Bond, gaat naar de 
Algemeene Vergadering te Utrecht op Zaterdag 
6 Juli a.s.! 

DE N. S. B EN DE DIETSCHE GEDACHTE 
I. Staat de N.S.B. inderdaad op 

Groot-Nederlandsch standpunt? 

Een medewerker van het weekblad Nieuw-
Vlaanderen heeft in verband met de resultaten, 
welke de N.S.B. bij de jongste verkiezingen voor 
de Provinciale Staten bereikte, den leider van den 
N.S.B., Ir. Mussert, o.m. gevraagd: „Wat scheidt 
de N.S.B. van de Dietsche Nationaal-Solidaris-
ten?" 

Ir. Mussert heeft deze vraag als volgt beant
woord: 

„Oorspronkelijk waren er slechts kleine verschillen tusschen 
het Verdinaso en de N.S.B., welke verschillen echter door 
den heer van Severen veel grooter werden voorgesteld, dan 
zij in werkelijkheid waren. De N.S.B. heeft dan ook steeds 
een welwillende houding aangenomen ten opzichte van het 
Verdinaso en zich niet gestoord aan het gescheld van den 
heer van Severen, daarbij hopend, dat het Verdinaso het 
verkeerde van zijn houding zou zien en de N.S.B. naar 
waarde zou weten te schatten. Met de nieuwe marschrichting 
echter is de Belgische aap uit de Dinasomouw gekomen. 

Het groote onderscheid tusschen de N.S.B. en het Ver
dinaso is thans, dat de N.S.B. onder „Dietsch" iets anders 
verstaat dan het Verdinaso. 

De N.S.B. staat op groot-Nederlandsch standpunt. Zij wil 
de betrekkingen van het Rijk tot de deelen van den Dietschen 
stam buiten het rijksverband zooveel mogelijk doen bena
deren aan de betrekkingen van de deelen van het Rijk 
onderling. 

In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan Vlaanderen. 
Tot Dietschland rekent de N.S.B.: Noord Nederland, Vlaan
deren en Zuid-Afrika, met andere woorden: onder Dietschers 
verstaat de N.S.B. de bewoners van het Nederlandsche taai
en cultuurgebied. Het Verdinaso rekent tot Dietschland 
bovendien nog Wallonië en Luxemburg. Het Verdinaso is 
niet, zooals de N.S.B. Groot-Nederlandsch, het is Groot-
Belgisch. Zeer terecht zei de heer Staf de Clerq op den 
eersten landdag van het Vlaamsch Nationaal Verbond te 
Kester: „Het Verdinaso houdt alleen nog het Dietsche uit
hangbord als misleidend schild en is op dit oogenblik ge
worden een Belgische imperialistische machine, die Noord 
Nederland bij België wil annexeeren, om het aldus mede 
in den wurggreep van Frankrijk te voeren." 

In dit antwoord vinden wij vooral belangrijk 
de mededeeling van den leider der N.S.B., dat 
deze op Groot-Nederlandsch standpunt staat. Uit 
het bedoelde programmapunt en uit de toelichting 
daarop valt dit niet op te maken. Dit punt, met 
het daaraan voorafgaande, luidt aldus: 

1. De deelen van het Rijk in Europa, Azië en 
Amerika steunen elkander onder alle omstandig
heden zoo krachtig mogelijk en vormen naar buiten 
één geheel. 

2. De verhouding tot de deelen van den Diet
schen stam buiten het Rijksverband, dient zooveel 
mogelijk te benaderen de verhouding tusschen de 
deelen van het Rijk onderling. 

En ziehier de toelichting op het (2de) pro
grammapunt: 

„Dit programmapunt volgt logisch op het eerste. Immers 
hierboven hebben wij ons rekenschap gegeven van den band 
tusschen de drie leden van het gezin, dat door den Neder-
landschen Staat gevormd wordt. Nu komt het er op aan, de 
verhouding te regelen tot de naaste verwanten: de stam
verwanten. 

Natuurlijk denken wij hierbij niet in de eerste plaats aan 
onze stamverwanten in Zuid-Afrika, maar aan onze zuidelijke 
buren: de Vlamingen. 

De Vlamingen zijn in vollen strijd om het recht van eigen 
taal en cultuur. Hun strijd dateert reeds van 1302, toen 
de met knodsen (goedendags) gewapende Vlaamsche boeren 
in den Guldensporenslag, de aanvallende Fransche ridders 
hun bekomst gaven. Het spreekt vanzelf, dat wij, Nederland
sche nationaal-socialisten, dien strijd voor het recht met de 
grootste belangstelling volgen en de Vlamingen op onze 
grootste sympathie kunnen rekenen. 

Vijf millioen Zuid-Nederlanders (Vlamingen) naast acht 
millioen Noord-Nederlanders, kunnen te zamen een zoodanige 
macht vormen tegen eventueele aggressieve voornemens van 
andere volkeren, dat deze daarmede geducht rekening zullen 
moeten houden, hetgeen ons in alle opzichten ten goede zal 
komen. Alle naties ter wereld zoeken bondgenooten voor den 
strijd om het bestaan. Onze eenige natuurlijke bondgenooten 
zijn onze stamverwanten. Het is hun en ons belang de stam
verwantschap te gebruiken als grondslag voor onze onder
linge verhouding. Wij eischen onze rechtmatige plaats, en 
zullen ons daar niet van laten afdringen." 

In ons nummer van September 1932 schreven 
wij naar aanleiding van deze toelichting o.m.: 

De Nationaal-Socialistische beweging 
heeft zeer duidelijk in de eerste plaats het Rijks-
Nederlandsch belang voor oogen; zij meent, dat dit 
belang een zoo nauw mogelijk samengaan, ook in 
staatkundig opzicht, met ,,de deelen van den Diet
schen stam" vereischt. Wij, Groot-Nederlanders, 
achten een staatkundige band tusschen Noord- en 
Zuid-Nederlanders, in 't bijzonder noodzakelijk 
voor del innige cultureele éénwording onzer ten
gevolge van de staatkundige breuk verscheurde 
volksgemeenschap, en wij letten daarbij niet alleen 
op de belangen van het grootste deel, Rijks-Neder
land, maar op die van het geheel. Ons uitgangs
punt is dus geheel anders". 

Wij zijn nog steeds van dezelfde meening. De 
N.S.B. staat blijkens haar programmapunt 2 en de 
daarbij behoorende toelichting, niet op Groot-
Nederlandsch standpunt; er is een belangrijk prin
cipieel verschil. 

Nu zegge men niet: het doel is dan toch 
maar hetzelfde als dat van de principieele Groot-
Nederlanders. Dat moge waar schijnen, het is ge
heel iets anders te zeggen: „De Zuid-Nederlan-
ders, gevoegd bij de Noord-Nederlanders, vormen 
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een macht, waarmee geducht rekening moet wor
den gehouden", dan te zeggen: „Zuid- en Noord-
Nederlanders zijn kinderen van één volk, en in 
beider belang is het, als de grenzen dezer Neder-
landsche volksgemeenschap de grenzen vormen . 
van den éénen staat der Nederlanden". 

In het eerste geval versterking van Rijks-Neder
land door inlijving — of wat er zooveel mogelijk 
op lijkt — van de Vlaamsche gewesten (en zulk 
een inlijving wenschen wij niet); in het tweede 
geval staatkundige samenvoeging van twee vol
komen gelijkgerechtigde deelen der Nederlandsche 
volksgemeenschap, ingevolge beider wil. Vlaan
deren, met zijn oude beschaving, eertijds het 
brandpunt der Nederlandsche beschaving, mag en 
kan niet als toevoegsel van Rijks-Nederland wor
den behandeld, ook al mochten de verhoudingen 
in West-Europa dit ooit mogelijk maken. Als „toe
voegsel" zou Vlaanderen een bron van conflicten 
worden. En daarom is toch ook eigenlijk dit 
N.S.B.-doel niet hetzelfde als het onze. 

De bewering van den leider der N.S.B., dat zijn 
beweging op Groot-Nederlandsch standpunt staat, 
hebben wij weliswaar met vreugde vernomen, maar 
wij zullen haar eerst als juist kunnen erkennen, 
wanneer op het programma der N.S.B., ter ver
vanging van de punten 1 en 2, iets komt te staan 
als: 

— Het belang van de Nederlandsche volks
gemeenschap eischt, dat de thans over verschillen
de staten verbrokkelde gedeelten dezer volks
gemeenschap tot één staat worden vereenigd, die, 
met de gebieden in Azië en Amerika, welke onder 
Nederlandsche heerschappij staan, naar buiten één 
krachtig geheel vormt, maar naar binnen rekening 
houdt met gewestelijke eigenheden. 

— Zoolang de staatkundige verhoudingen het 
vormen van dezen staat nog niet toelaten, dient 
door de niet-overheerschte deelen der Nederland
sche volksgemeenschap al het mogelijke te worden 
gedaan om de overheerschte deelen behulpzaam te 
zijn, zich van vreemde smetten te zuiveren en de 
gevolgen der op hun toegepaste denationalisatie-
pogingen ongedaan te maken. Onder „al het mo
gelijke" wordt verstaan al datgene, wat niet als 
rechtstreeksche inmenging in inwendige aangele
genheden van een buitenlandschen staat kan wor
den beschouwd. 

— Ter versterking van de Nederlandsche cul
tuur dient te worden gestreefd naar samenwerking 
met en ondersteuning van de stamverwanten in 
Zuid-Afrika. — 

Dan, maar dan eerst, kan Ir. Mussert met volle 
recht zeggen, dat de N.S.B. op Groot-Neder
landsch standpunt staat. Zou hij, nu hij toch reeds 
gezégd heeft dat zij dit doet (en dus klaarblijkelijk 
daarvan geen afval van vele nog in klein-Holland-
sche opvattingen vastgeroest-zittende leden 
vreest), niet den stouten sprong naar het werkelijk 
Groot-Nederlandsche standpunt durven wagen? 

II. Is de N.S.B. voor ons de reddende engel? 
Een onzer medewerkers schrijft ons: 

In het vorig nummer der „Dietsche Gedachte' 
wordt door een inzender een lans gebroken voor 
steun aan de N.S.B., daar deze de eerste Rijks-
nederlandsche politieke organisatie van beteekenis 
is, die althans eenigszins Dietsch getint is, die een 
vriend is ,,niet heelemaal naar onzen smaak", maar 
althans geen vijand. 

Het is niet verwonderlijk uit het artikel een stem 
van wrevel te vernemen over de „onbenullig-natio-
nale" schakeeringen in het Rijksnederlandsche 
politieke leven. Niettemin zou de redaktie der 
„Dietsche Gedachte", gesteld dat zij daartoe be
reid bleek, niet goed doen aan de N.S.B. steun te 
gaan verleenen. Ofschoon zij zich reeds in dien 
geest heeft uitgesproken, zou ik daaraan nog gaar
ne iets toevoegen. 

Het politieke leven is zoozeer vertroebeld en 
staat zoodanig los van Dietsche drijfveeren, dat 
men al evenmin recht heeft de N.S.B. als een 
halven vriend te beschouwen, als de andere par
tijen voor vijanden aan te zien. 

Men kan ten opzichte der N.S.B. wijzen op en
kele min of meer aarzelende stappen in Dietsche 
richting, maar behoeft waarlijk niet verlegen te zijn 
om voorbeelden, dat de massa der N.S.B. tegen
over onze gedachte volkomen vreemd staat. Mis
schien zou men het optimisme kunnen hebben dat 
zij ons althans niet vijandig is. 

In dit verband moge ik melding maken van een 
kleine gebeurtenis in mijn woonplaats, die mij meer 
dan ooit van twijfel aan de Dietschheid der N.S.B. 
heeft vervuld. De N.S.B. is bij ons niet sterk, waar
om men overwoog een studiekring op te richten met 
de bedoeling de nationale gedachte te versterken. 
Wetende dat ik vurig nationalist ben, kwam men 
bij mij om mijn medewerking. Ik zeide hier in be
ginsel veel voor te voelen, doch verlangde een 
wederzijdsche samenwerking, dat wil zeggen: be
langstelling van den kant mijner bezoekers voor 
het Dietsche werk dat mij bezig houdt — en dat 
voor mij van versterking der nationale gedachte 
niet is los te maken. 

Kennelijk was men huiverig om in mijn gedach-
tengang mee te doen. Men wist niet wat „de lei
ding" ervan zou denken, enz. Toen kort daarop ter 
plaatse een uitstekende lezing gehouden werd over 
de ergerlijke taaltoestanden in het Brusselsche, 
schitterde de gansche N.S.B. door afwezigheid, en 
dit, ofschoon van onzen kant met nadruk op dezen 
avond de aandacht was gevestigd. 

Dit is niet de eerste ervaring in dezen zin, maar 
wel was zij zeer sprekend. 

Als wij eerlijk de zaak bezien, kunnen wij zeg
gen dat veel meer sukses wellicht niet te verwach
ten was, aangezien de snel gegroeide N.S.B. als 
politieke partij te roeien heeft met de voor haar be
schikbare riemen. Zij heeft de politieke, niet de 
Dietsche gedachten naar voren geschoven en zich 
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uit het niet Dietschbewuste Nederlandsche volk 
een grooten aanhang van, zoo niet anti-Dietsche 
dan toch on-Dietsche menschen verzameld. Uit het 
feit dat in de leiding ongetwijfeld de Dietsche ge
dachte eenige rol speelt, mogen wij, op grond van 
het bovenstaande, geenszins besluiten tot karakte
riseering van de N.S.B. als een Dietschgezinde 
partij. 

Is het in de N.S.B. zeer ver van uitsluitend 
rozengeur en maneschijn wat de Dietsche gedachte 
betreft, evenmin is het billijk vast te stellen dat 
de andere partijen zonder meer onze vijanden zijn. 
In verschillende partijen telt onze beweging warme 
vrienden en voorstanders. Als verschil met de 
N.S.B. zou men kunnen aanvoeren, dat de betrok
ken politieke programma's niets van ons streven 
vermelden, maar dat papieren argument schijnt mij 
voorshands niet overmatig belangrijk. 

Men geve zich er toch rekenschap van, dat geen 
enkel partij-politiek programma ons eenig Dietsch 
licht kan brengen, zoolang de Dietsche opvoeding 
van ons volk niet verder gevorderd is. Het is een 
volslagen illusie dat een politieke partij reeds zou 
moeten rekenen met „duizenden Dietsche kiezers". 

De Dietsche opvoeding van ons volk is niet ver 
gevorderd, schreef ik. Laat mij liever zeggen dat 
deze opvoeding feitelijk pas aan het beginnen is. 
Hoe weinigen nog slechts beseffen den zeer we
zenlijken grond onzer gedachte en de onoverzien
bare beteekenis die zij voor de toekomst van ons 
volk kan hebben! Het is meer dan en vóór alles 
noodig, dat wij er ons rekenschap van geven hoe 
wij de Dietsche gedachte onder ons volk kunnen 
verspreiden. 

Ook uit internationaal oogpunt is dit onze eerste 
taak. De verhoudingen in Europa zijn naar mijn 
meening zoodanig, dat wij ons niet moeten ver
beelden den Dietschen droom tot werkelijkheid te 
kunnen maken met de hulp, laat staan de belange-
looze hulp van anderen. Slechts uit het te schep
pen Dietsche bewustzijn van het Nederlandsche 
volk zelf kunnen wij op den duur iets verwachten. 
Wij zullen het zelf moeten doen! 

Veel verbreid is de bewering in Noord-Neder
land, wanneer men het Dietsche vraagstuk ter 
sprake brengt: laat ons eerst een sterk Noord-Ne
derland maken, dan komt de rest later wel. Edoch: 
een „sterk" Noord-Nederland, dat zijn Dietsche 
taak niet beseft, zal voor de vervulling daarvan niet 
in beweging komen. 

Ik sprak boven van den wezenlijken grond onzer 
beweging. Daaronder versta ik de Noord en Zuid 
verbindende volksgemeenschap. Het besef van 
deze moet worden verbreid en versterkt langs alle 
denkbare wegen. Het kultureele werk, dat in radi-
kale kringen veelal wordt gesmaad als onbelang
rijk en slap, ja synoniem wordt gesteld met slapte, 
is daartoe vermoedelijk de krachtigste hefboom — 
mits het op de juiste wijze wordt gehanteerd. Het 
kultureele werk geeft de kans personen van elke 
politieke en maatschappelijke richting in één 

Dietsch front samen te trekken; die kans moet tot 
het uiterste benut worden, hetgeen op dit oogen-
blik niet gebeurt. 

Naar mijn meening zou het dringend noodzake
lijk zijn dat de goede krachten, die het Dietsche 
radikalisme in het Noorden bezit, het gewicht 
hunner persoonlijkheid gingen inzetten om uit een 
organisatie als het Algemeen Nederlandsch Ver
bond al het nut te halen dat er voor ons volk uit 
te halen is. Langs zuiver kultureelen weg is er 
ongelooflijk veel te doen, mits men gedragen 
wordt door een sterk Dietsch bewustzijn. 

Dit alles is juist het omgekeerde van Dietschen 
steun aan de N.S.B. of welke andere politieke 
partij ook. Dit is het doen groeien van Dietsche 
menschen. 

Zou een belangrijk blad als de „Dietsche Ge
dachte" zich daartoe achter de N.S.B. gaan scha
ren, dan zou zij onze beweging slechts schade toe
brengen. 

Nog één punt zij tenslotte in dit verband ver
meld. Bij geen andere partij zou het zoo gevaar
lijk zijn den politieken ballast terwille der Dietsche 
gedachte op den koop toe te nemen, als juist bij 
de N.S.B. Gesteld dat het den Dietschgezinden 
mogelijk zou zijn de N.S.B. tot de overwinning te 
brengen, — hetgeen ik ontken —, dan is het dik-
tatoriale stelsel dat wij zouden hebben verkregen, 
het minst geschikte dat men zich denken kan om 
ook daarna de Dietsche propaganda vrij te voeren 
zooals wij die noodig zouden achten. Althans: 
geen onzer kan zeggen wat er over zou blijven 
van de Nederlandsche geestelijke vrijheid. Indien 
eenmaal een diktatuur zou zijn gevestigd, is er niets 
dat ons waarborgt dat het politiek beleid der 
N.S.B. het programma van thans zou blijven 
volgen. De eetlust komt met het eten ! De 
N.S.B. steunen wil feitelijk zeggen: zich met han
den en voeten binden. Dit is iets wat geen anders
denkend Nederlander, ook al is hij Dietscher, kan 
wenschen. 

Alles bijeen genomen acht ik het beslist nood
zakelijk, dat de „Dietsche Gedachte" haar in elke 
richting onafhankelijke positie blijft bewaren, ten
einde het Dietsche vraagstuk met de grootst mo
gelijke scherpte en klaarheid te kunnen blijven 
stellen. Voor den groei onzer gedachte is dat een 
eerste vereischte. 

BRINIO. 

III. Volksbelang en partijbelang 

De medewerker van het vorig nummer schrijft 
ons: 

Uw onderschrift in het Mei-nummer heeft mij 
zeer teleurgesteld. Gij vraagt niet: welke houding 
heeft een Groot-Nederlandsch tijdschrift als de 
Dietsche Gedachte (een tijdschrift, dat niet ook-
Groot-Nederlandsch, maar alléén-Groot-Neder-
Iandsch is) aan te nemen tegen de eenige partij, 
die onze zaak goed-gezind is, al moge zij niet op 
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zuiver Dietsch standpunt staan, maar angstvallig 
ziet gij de rijen der Groot-Nederlanders langs. En 
gij aanschouwt vele, zeer vele ook-Groot-Neder
landers: mannen en vrouwen, voor wie de partij, 
het partijprogram, het partij-ideaal vóór Groot-
Nederland gaat; mannen en vrouwen, die wel een 
Groot-Nederland willen, mits het naar hun partij-
smaak is; mannen en vrouwen, die om den drom
mel geen Groot-Nederland willen, als dit een 
Marxistisch, demoliberalistisch, fascistisch of an-
ders-istisch Groot-Nederland zou worden. En door 
deze ook-Groot-Nederlanders laat Gij, Opstelraad 
van een alleen-Groot-Nederlandsch tijdschrift, 
Uwe houding bepalen! 

Wij hebben er voor te strijden, dat de grenzen 
van het Nederlandsche volk met die van den staat 
der Nederlanden samenvallen. Alle partij- en gods
dienstverschillen vergetende, hebben wij daarvoor 
op te trekken. Het volksbelang gaat vóór het partij
belang; wie er anders over denkt, is geen goed 
Groot-Nederlander. Voor een Marxistisch werke
lijk Groot-Nederlander moet een door Mussert 
geregeerd Groot-Nederland iets véél en véél beters 
zijn, dan de huidige verbrokkeling der Neder
landen. 

* * * 

Ons antwoord kan ditmaal kort zijn. 
De groote meerderheid der Groot-Nederlanders 

bestaat vooralsnog uit „ook-Groot-Nederlanders . 
Wij constateeren dit feit, al kunnen wij het ook 
betreuren. De zoo noodige eendracht onder ons 
zou echter weldra verdwenen zijn, als wij met dat 
feit geen rekening hielden. Door eenzijdig de 
N.S.B. te steunen, zouden wij de Dietsche gedach
te schaden. 

Al wat lijkt op vereenzelviging van de Dietsche 
beweging met een bepaalde partij of „beweging , 
moet worden vermeden. 

Opstelraad D. G. 

EEN OUD DOCUMENT EN EEN 
MODERNE GEBRUIKER VAN 
HET OUDE RECEPT 

Het document in het licht van zijn tijd 

Alvorens wij overgaan tot de publicatie van een 
oud document, dat ons ter hand gesteld werd, 
willen wij dit trachten te plaatsen in het licht van 
zijn tijd, om daarna te laten zien hoe burgemeester 
Max nog steeds het hier verstrekte recept opvolgt. 

In de maand Juli van 1883 werd te Parijs de 
Alliance frangaise gesticht. In het jaar 1891 stond 
zij onder het Bestuur van den dichter-politicus 
Paul Deroulède. Toen werd in België, zoowel in 
Wallonië als in Vlaanderen, een oproep verspreid 
waarin werd aangedrongen op stichting eener 
„Section beige van dat lichaam. 

Deze oproep werd gericht tot alle „patriotes 

éclairés qui sans vouloir détruire nos dialectes 
flamands et wallons, entendent conserver au 
francais son caractère de langue officielle qu'une 
saine tradition lui a toujours assuré". 

Art. I der statuten dezer „Section beige" luidde: 
„La Section beige de I'Alliance fran^aise a pour 

mission de propager la connaissance et 1'emploi de 
la langue frangaise en Belgique et plus spéciale-
ment dans la partie flamande du pays". 

De Vlaamsche en Vlaamschgezinde burgemees
ter van Brussel, Karei Buis, (hoe zijn de tijden 
veranderd en verslechterd voor Vlaanderen) van 
het toen nog lang niet zoo verfranschte Brussel, 
keerde zich, gedachtig aan de zegswijze principiis 
obsta, tegen deze plannen en sprak terecht van 
de „voorbereiding van de annexatie van den 
vaderlandschen grond' door de hand te leenen 
aan „de annexatie der verstanden". 

Toen deze pogingen tot oprichting niet slaag
den, werd in 1897 de zaak heropgevat. Wel 
noemde de algemeene secretaris van de Alliance 
frangaise te Parijs de oprichting eener Belgische 
afdeeling toen weer „moeilijk", maar niettemin 
waren er • ook toen weer franskiljons, die een 
nieuwe poging wilden wagen. Weliswaar gelukte 
ook toen die poging niet — hieronder zullen wij 
zien waarom — maar niet veel later ontstond dan 
toch een vereeniging van alle franskiljons, de 
„Société flamande pour la vulgarisation de la 
langue fran<;aise". En zooals men weet hebben 
deze „Vulgarisateurs" — die zich ook na den 
oorlog weerden tegen de vernederlandsching van 
de Gentsche Universiteit — ruimschoots het werk 
gedaan, hetgeen anders door de „Section beige 
van de „Alliance frangaise" verricht zou zijn. Ook 
lieden, die zich voor „Vlaamsch" wisten te doen 
doorgaan, zooals Anseele, behoorden tot die „Vul
garisateurs", doch dat te behandelen valt buiten 
dit bestek. 

In 1897 was de Fransche gezant te Brussel, de 
Montholon, voorzichtiger dan een van zijn voor
gangers, Bourée, die rijkelijk Fransche ridder
orden uitdeelde aan journalisten en bij feestelijke 
gelegenheden te Brussel kosteloos Fransche vlag
gen liet uitdeelen. De Montholon wenschte het 
hem in 1897 aangeboden eere-voorzitterschap der 
„Section beige" van de „Alliance frangaise niet 
aan te nemen. Deswege werd hij door Clémenceau 
in l'Aurore heftig aangevallen en feitelijk van 
groote on-vaderlandslievendheid beschuldigd. 
Heftig voer deze uit tegen de „défrancisation van 
België als gevolg van de „propagande germa-
nique". Tevens zeide hij, dat deze weigering ge
schied zou zijn op bevel van Gabriël Hanotaux, 
destijds minister van Buitenlandsche Zaken (zie 
aanteekeningen op bladz. 144—145 en het aldaar 
genoemde werk van Josson, blz. 674 75). 

In een Brusselschen brief, die enkele dagen later 
in 1'A.urore verscheen en onderteekend was Dor-
val, wordt weliswaar aangehaald wat een lang 
te Brussel gevestigde Franschman getuigde van 
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de Vlaamsche beweging, maar uit alles blijkt dat 
de Fransche regeering dit individueele geluid 
zeker niet onderschreef en veeleer — zij het voor
zichtigheidshalve anders dan Clémenceau wensch-
te — handelde naar de in het hieronder afgedrukte 
document uitgestippelde gedragslijn. 

Deze Franschman getuigde: 
,,Quand les Flamands réclament le droit d'être 

jugés, administrés, instruits, commandés dans leur 
langue, ils ont raison; et les Francais n'ont aucun 
reproche a leur faire de ce chef. 

„II est ailleurs d'inexact que les Flamingants 
aient des visées allemandes. Ils protestèrent vive-
ment, quand on le leur reprocha, et déclarèrent, 
que, s'ils ne veulent pas être francais de force, ils 
ne veulent pas non plus être germanisés. Ils 
veulent être Flamands et rien que Flamands. Le 
mouvement flamand est juste et populaire. II est 
analogue au mouvement tchèque en Bohème, au 
mouvement roumain en Hongrie. C'est un peuple 
qui réclame le droit primordial d'être gouverné 
dans sa langue". 

Hoe zeldzaam dergelijke uitingen zijn, weet 
ieder. Niettemin zijn er af en toe wel eens soort
gelijke aan te wijzen geweest. Maar hoe geheel 
anders wenscht Clémenceau dit vraagstuk aan
gepakt! En hoe — hoewel voorzichtiger, of liever 
diplomatieker — werd het aangepakt door Félix 
Faure! 

De brief van President Felix Faure 

Het document, dat wij hieronder afdrukken, is 
een vertrouwelijk door Félix Faure, den president 
van de Fransche republiek, geschreven brief aan 
de te Brussel gevestigde groep „Les vrais amis de 
la France". 

De omzendbrief, die het bestuur dezer „vrais 
Amis de la France" als inleiding voor zijn leden 
aan dat schrijven van den Franschen president 
deed vooraf gaan, geven ook wij eerst. Daarna 
den brief van Felix Faure en vervolgens de verta
ling dezer stukken, met enkele historische aanteeke-
ningen daarbij. 

Les Vrais Amis 
de la France 

Local: Boulevard du Nord, 167 
Bruxelles 

Bruxelles, le 6 Février 1898. 
Monsieur, 
En votre qualité d'ami de la France, nous avons 

le vif plaisir de vous communiquer la lettre sui-
vante que nous adresse le Président de la Répu-
blique. Si elle ne répond pas entièrement a nos 
voeux, elle récompense néanmoins largement notre 
ami Lepage, des efforts qu'il fait pour augmenter 
1'influence de notre grande patrie, la France, dans 
les départements beiges. 

Veuillez agréer, Monsieur, 1'assurance de notre 
plus haute considération. 

Au nom du Comité: 
Le Secrétaire, Le Président, 
P. Duvalle E.-M. Duboys 

* * * 

ÉLYSÉE 
Paris, le 3 Février 1898. 

Monsieur le Président, 
Mes chers Amis, 

i 
J 'ai bien regu votre lettre du 16 Janvier dernier 

dans laquelle vous me demandez la croix de la 
Légion d'Honneur pour votre estimable adjoint au 
maire de Bruxelles, Monsieur Léon Lepage, au 
mérite duquel les coeurs francais rendent hom
mage. 

Malgré tout mon désir de vous être agréable, 
je ne puis accéder a votre demande. 

La faute en est a Hanotaux. 
Depuis longtemps, vous ne le savez que trop, mes 

chers amis, il trouve que les Beiges sont insatiables 
(je crois que c'est francais) de 1'ordre créé par 
un de mes prédécesseurs, Napoléon. II aurait 
voulu que j'accordasse la croix du Cambodge, me 
faisant valoir que eet ordre militaire convenait 
particulièrement a Monsieur Lepage, puisqu'il 
mène, en vaillant soldat de la France, le bon 
combat contre le reste de Germanisme sauvage 
qui subsiste encore dans le chef-Iieu de Tanden 
département de la Dyle. Je fis observer a Hano
taux que la Hollande pourrait peut-être y voir une 
approbation de la campagne entreprise par Mon
sieur Lepage dans les écoles de Bruxelles contre 
ce dernier pays, en y faisant chanter les couples 
belliqueux et remarquablement poétiques que j'ai 
lu dernièrement dans le „Laatste Nieuws". 

Vous comprendrez que dans la situation actuelle 
créée par 1'affaire Dreyfus, nous n'avons qu'une 
confiance médiocre dans notre état-major et ne 
désirons nullement nous lancer dans des compli-
catións diplomatiques ni risquer une guerre mari-
time qui pourrait, si elle tournait mal (Lockroy 
pense que c'est probable), me faire perdre ma 
place et me créer des ennuis de familie. 

Je vous autorise cependant a faire savoir aux 
Vrais Amis de la France que j'accorde, avec 
1'assentiment de Barthou, les palmes académiques 
(grand modèle) a Monsieur Léon Lepage. Cet 
ordre convient admirablement au digne conseiller 
municipal qui dirige le département de 1'instruction 
publique de Bruxelles, d'une fagon si frangaise, 
c'est-a-dire hautement civilisatrice. 

Avant de terminer, quelques conseils pratiques 
que je vous prie de transmettre a notre ami Léon 
Lepage. 

Qu'il agisse avec prudence et évite de mécon-
tenter ostensiblement ces Flamands, qu'aveuglent 
un patriotisme étroit et un puéril respect de 
traditions nationales vieillies. Qu'il s'efforce tou-
jours de conserver 1'approbation de ce conseiller 
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municipal, — Monsieur Goffin, je crois, — dont 
Joseph, mon secrétaire, m'a lu dernièrement le 
brillant discours en faveur de notre ami. Qu'il se 
déclare partisan du jargon flamand et 1'appelle, 
s'il le faut „la langue de nos pères". Qu'il augmente 
même d'une heure le temps consacré dans les 
écoles a 1'étude de ce dialecte et accorde de nom-
breux subsides aux sociétés dramatiques. Peu 
importe. Mais il faut a tout prix que le francais 
reste la langue véhiculaire de 1'enseignement. C est 
la le point essentiel. La langue dite flamande ne 
peut être enseignée dans les écoles de Bruxelles, 
que comme une langue étrangère, e est a dire 
comme l'Allemand l'est a Paris. Que pour mettre 
sa responsabilité a couvert, il se retranche habile-
ment derrière les règlements existants; c'est la 
une excellente tactique. Qu'il évite de casser les 
vitres, comme me le dit tous les jours Lucie, C est 
le motif pour lequel j'ai défendu a Montholon 
d'accepter la présidence de l'Alliance frangaisp 
a Bruxelles (bien entendu, il la soutiendra vigou-
reusement, et 1'argent ne manquera pas, quoique 
Rochefort nous coüte terriblement cher, depuis 
qu'il est devenu doctrinaire. — Ceci entre nous.) 

Je vous quitte, mon cher Président, car je dois 
recevoir quelques amies de Lucie qui viennent 
suivre le cours de Russe que nous donnons a 
1'Elysée. 

Excusez ma brièveté et croyez a mon dévoue-
ment bien frangais. 

FELIX 

P.S. On a toujours imprimé ce que j'écrivais. 
N'envoyez donc cette lettre qu'a des amis de la 
France sürs et dévoués. 

Vertaling. 
De ware vrienden 

van Frankrijk 

Boulevard du Nord, 1671) 
Brussel. 

Mijnheer, 
In Uwe hoedanigheid van vriend van Frankrijk kunnen 

wij U tot ons groot genoegen mededeeling doen van den 
volgenden brief, ons toegezonden door den President van 
de Republiek2). Hoewel dit schrijven niet geheel aan onze 
verlangens beantwoordt, vergoedt het onzen vriend Lepage 3) 

1) Boulevard du Nord: thans genaamd „Boulevard-Adolphe 
Max-laan". 

2) President van de (Fransche) Republiek: Félix Faure 
(1841—1899), president van 1895—1899. 

3) Léon Lepage: schepen van Onderwijs te Brussel. Josson 
vermeldt in zijn bekende werk „Frankrijk, de eeuwenoude 
vijand van Vlaanderen en Wallonië , Breda 1913, op blz. 
666 dat een voorman van de „Alliance fran?aise" eens een 
„Lettre ouverte a 1'Echevin Léon Lepage" richtte, waarin 
hij o.m. zeide: de Alliance fran?aise moet werken voor 
de zedelijke annexatie, die het Fransche ras kunstmatig zal 
doen toenemen, en waarvan het begin, de voorbereiding, de 
eerste krachtsinspanning 't onderwijs der Fransche taal moet 
zijn. 

Merkwaardig is, dat in Rusland onlangs, na het nieuwe 
Russisch-Fransche verdrag (1935) werd aangekondigd, dat 
de Fransche taal weer zal worden aangeleerd op de scholen. 

niettemin rijkelijk de inspanning, die hij zich getroost om den 
invloed van ons groote vaderland, Frankrijk, te doen toe
nemen in de Belgische departementen. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting jegens U, ge
achte heer, 

Namens het Comité: 
E.-M. DUBOYS, voorzitter. 
P. DUVALLE, secretaris. 

*  * *  

Elysée. 
Parijs, 3 Februari 1898. 

Mijnheer de Voorzitter, 
Beste Vrienden, 
In goede orde ontving ik Uw schrijven van 16 Januari j.1., 

waarin ge me vroegt het Eerekruis van het Legioen van Eer 
te willen verleenen aan den Heer Léon Lepage, den acht
baren schepen van Brussel, aan wiens verdiensten elk Fransch 
hart hulde brengt. 

Geheel tegen mijn verlangen U ter wille te zijn, kan ik 
Uw verzoek niet inwilligen. 

De schuld ervan ligt bij Hanotaux4). 
Sedert langen tijd, ge weet het maar al te goed, beste 

vrienden, vindt hij de Belgen onverzadelijk begeerig (ik 
geloof dat dit echt Fransch is) naar de orde, door een van 
mijn voorgangers, Napoleon, gesticht. Hij had liever gewild, 
dat ik Uw wensch inwilligde met het kruis van Kambotscha, 
terwijl hij me daarbij deed uitkomen, dat deze militaire orde 
bijzonder bij den Heer Lepage zou passen, omdat hij, als 
dapper Fransch soldaat, den goeden strijd voert tegen de 
resten van het wilde Germanendom, die nog over zijn in de 
hoofdplaats van het oude Departement van de DijleB). Ik 
vestigde er de aandacht van Hanotaux op, dat Holland daar 
dan misschien een aanmoediging (van Fransche zijde) in zou 
zien van de door den Heer Lepage ondernomen veldtocht 
in de scholen van Brussel tegen dat land, doordat hij er die 
oorlogszuchtige en bijzonder dichterlijke strophen zingen liet, 
welke ik onlangs in het „Laatste Nieuws" heb gelezen6). 

Ge begrijpt dat wij in den huidigen toestand, geschapen 
door de zaak-Dreyfus 7), slechts een matig vertrouwen heb
ben in onzen generalen staf en wij ons gansch niet wenschen 
te begeven in diplomatieke verwikkelingen noch het gevaar 
willen loopen van een oorlog ter zee, die, wanneer ze ver
keerd afliep (Lockroy8) denkt dat dat waarschijnlijk is) 
mij mijn ambt zou kosten en me last in mijn familie zou 
veroorzaken. 

Ik machtig U echter aan de „Vrais Amis de la France" 
bekend te maken dat ik, met instemming van Barthou0), de 
„palmes académiques" (groot model) verleen aan den Heer 
Léon Lepage. Deze orde is wonderbaarlijk goed voor den 
waardigen hoofdstedelijken schepen, die de afdeeling van 
het openbaar onderwijs te Brussel bestuurt op zulk een 
Fransche, dat wil zeggen in hooge mate beschavende, wijze. 

Voor ik eindig nog enkele practische raadgevingen, die 
ik U verzoek over te brengen aan onzen vriend Léon Lepage. 

Laat hij met voorzichtigheid handelen en er zich voor 
wachten die Vlamingen al te in het oog loopend te ont-

In Nederland, waar sedert de onderwijswet-de Visser het 
Fransch als verplicht leervak op de lagere school verdween, 
wordt met alle middelen, óók onwettige, getracht dit onder
wijs in het Fransch weer verplicht te maken. 

4) Gabriël Hanotaux: Fransch historicus en diplomaat, in 
1898 minister van Buitenlandsche Zaken. 

5) Département van de Dijle: onder het Fransch bewind 
was Brabant genaamd Dept. van de Dijle. 

e) De Heer Lepage, schepen van onderwijs van de stad 
Brussel, had n.1. in de Brusselsche scholen den ouden tekst 
van de Belgische Brabangonne laten zingen met de anti-
Hollandsche woorden: „La mitraille a brisé 1 orange sur 
1'arbre de la liberté". 

7) Affaire Dreyfus en oorlog ter zee: 
De tijd was voor Frankrijk in die dagen moeilijk. Het in 

1884 gesloten onzijdigheidsverdrag Rusland—Duitschland 
werd na Bismarck's val (1890) niet hernieuwd. In 1890 be-
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stemmen, die verblind zijn door een bekrompen vaderlands
liefde en door een kinderlijken eerbied voor verouderde natio
nale overleveringen. Laat hij trachten steeds de goedkeuring 
te behouden van dat gemeenteraadslid — de Heer Goffin 10) 
meen ik — waarvan Jozef, mijn secretaris, me onlangs de 
schitterende rede ten gunste van onzen vriend heeft voor
gelezen. Laat hij zich partijganger verklaren van het 
Vlaamsche bargoensch („jargon") en laat hij het — als dat 
noodig is — „de taal onzer vaderen" noemen. Laat hij zelfs 
met één uur de tijd op de school bestemd voor de be
oefening van dat dialect vermeerderen en laat hij maar tal
rijke subsidies geven aan de tooneelmaatschappijen. Dat doet 
minder ter zake. Maar tot eiken prijs moet het Fransch de 
voertaal van het onderwijs blijven. Dat is het punt, waar 
het op aan komt. De zoogenaamde Vlaamsche taal mag niet 
anders in de Brusselsche scholen worden onderwezen dan 
als vreemde taal, dus zooals het Duitsch te Parijs. Om zijn 
verantwoordelijkheid te beveiligen, dient hij zich handig 
achter de bestaande voorschriften te verschuilen, dat is een 
voortreffelijke tactiek. Laat hij geen ruiten breken, zooals 
Lucie 11) het mij iederen dag zegt. Dat is de reden, waarom 
ik aan de Montholon12) verboden heb het voorzitterschap 
van de Alliance frangaise te Brussel aan te nemen (begrijp 
goed: krachtig zal hij haar steunen en het geld zal niet 
ontbreken, hoewel Rochefort13) ons ontzettend veel geld 
kost sinds hij doctrinair geworden is. Dit onder ons). 

Ik eindig, mijn beste voorzitter, want ik moet enkele vrien
dinnen van Lucie ontvangen, die een cursus Russisch komen 
volgen, welken wij in het Elysée laten houden. 

Verontschuldig mijn beknoptheid en wees overtuigd van 
mijn oprecht Fransche genegenheid, 

FELIX. 
P.S. Tot nog toe werd wat ik schreef steeds afgedrukt. 

Zend dezen brief echter alleen aan vertrouwde en toegewijde 
vrienden van Frankrijk. 
ginnen wederzijdsche Russisch-Fransche vriendschapsbetui
gingen; zoo toog bijv. Félix Faure voor het brengen van 
een tegenbezoek naar Sint Petersburg (Leningrad). Daar 
werd een geheim verdrag gesloten. 

Door dit Fransch-Russische samengaan voelde zich toen 
Engeland bedreigd, n.1. door de Russische opdringing in Azië 
(China, Tibet, Afghanistan en Perzië) en de Fransche op
dringing in Afrika. Een Engelsche strooming (Chamberlain) 
zocht toen toenadering tot Duitschland. (Cecil Rhodes be
zocht eenigen tijd later Keizer Wilhelm II). 

De oorlog ter zee dreigde naar aanleiding van het Fasjoda-
incident (1898). 

Niet alleen was de Fransche binnenlandsche politiek zeer 
bewogen (Dreyfus-zaak), maar ook de diplomatieke betrek
kingen waren dus zeer zorgvereischend. Vandaar het zich 
niet verder in verwikkelingen willen begeven (die er al 
genoeg waren). In 1898 treedt dan als leider der Fransche 
buitenlandsche politiek Delcassé op, die Frankrijk's aanzien 
langzaam weet te herstellen. 

8) Lockroy: Edouard Simon, zich noemende Lockroy 
(1838—1913), Fransch politicus. 

n) Jean Louis Barthou: Fransch schrijver (Académicien) 
en diplomaat (vermoord 1934). 

10) Goffin: vermoedelijk een Franschschrijvend Belgisch 
literator. 

11) Lucie: Zijn vrouw? Of wie? 
12) de Montholon: gezant van Frankrijk te Brussel, die 

het eere-voorzitterschap van de „Section beige" van de 
„Alliance frangaise" weigerde (1897). 

Zie over deze kwestie uitvoeriger: Josson, a.w. blz. 674 
vlgg. en Fredericq, Schets eener geschiedenis van de Vlaam
sche beweging, Gent 1909, deel III, blz. 14 vlgg. 

Zoowel Josson als Fredericq namen wegens de aanvallen 
van Clémenceau deswege op Hanotaux aan, dat Hanotaux 
dezen wenk aan de Montholon gegeven zou hebben; blijkens 
bovenstaand schrijven van Faure heeft deze zelf dat eere
voorzitterschap verboden aan den Franschen gezant. 

13) Rochefort: Henri de Lugay, zich noemende en schrij
vende, Rochefort (1830—1913), Fransch pamflettist met 
scherpe pen. 

Max volgt het recept van Felix Faure 

In 1898 schreef dus de president van de 
Fransche republiek, Felix Faure, dat het voor
naamste was, dat het Fransch. de voertaal van het 
onderwijs zou blijven. 

Wij schrijven thans 1935. 
Faure krijgt gelijk. 
Het aantal Vlaamsche klassen te Brussel, waar 

de voertaal van het onderwijs Nederlandsch is, 
werd door Max langzaam eerst, versneld daarna, 
tot ongeveer nul teruggebracht. 

De verfransching zal weldra haar doel hebben 
bereikt. Jaren en jaren werd gestreden om de ver
overing van een vernederlandschte Universiteit te 
Gent. Nog is dat doel — dank zij het verraderlijk 
getreuzel der Belgicisten van alle kleur — niet 
bereikt — immers de Universiteit van 1916—1918 
was Nederlandscher in wezen dan de Belgische 
staatsmachine, die thans „vernederlandscht" moet 
heeten — of in veel grooter mate wordt terrein 
verloren: het schoolkind wordt in veel erger mate 
dan voorheen al, op de lagere school reeds bloot 
gesteld aan de verfransching. 

Welke funeste gevolgen dat hebben moet, kan 
men nagaan wanneer men een oude, veel te wei
nig bekende brochure doorleest, die van Richard 
de Cneudt over „De vervlaamsching van het 
lager onderwijs in Groot-Brussel", drukkerij Hes-
sens, Brussel, 1918. 

Wanneer men dan bedenkt dat deze treurige, 
daar vermelde feiten, door niets werden gestuit 
— zeker niet door de papieren taalwetterij — dan 
kan men nagaan hoe thans, ook al verschijnen er 
niet meer zulke degelijke gedocumenteerde bro
chures, de toestand er moet uitzien. Brussel is 
geheel verfranscht binnen een tiental jaren, als niet 
juist het Fransch gekeerd kan worden uit de 
scholen, die door het Vlaamsche kind moeten 
worden bezocht. 

Het probleem Brussel is daarom — omdat im
mers de Belgicisten van de drie groote staats
partijen niets in deze zullen ondernemen — in 
België niet op te lossen, ook niet door een Bel
gisch federalisme, dat immers slechts neo-Belgi-
cisme is. De eenige oplossing is, oplossing die ook 
door het V.N.V. nog niet wordt nagestreefd: met 
de hereeniging der Nederlanden ook de decapi-
teering van Brussel (hoewel natuurlijk de Neder-
landsche rechten door de usurpatie niet te niet 
gingen, dus geen gebiedsafstand van Brussel aan 
Wallonië). 

Nog ligt versch in het geheugen het verbod 
van de Vlaamsche betooging te Brussel op 31 
Maart. Feitelijk ging het daar alleen om een pro
test tegen de niet naleving der Belgische taalwet
ten. Uit den brief van den president der Fransche 
republiek, Felix Faure, kan men zien, hoe daar 
juist aan den Heer Lepage werd aangeraden zijn 
verantwoordelijkheid te versluieren en zich te be
roepen op ,,les règlements existants". Dat wil zoo
veel zeggen als: laten die Vlamingen maar regie-
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menten ontwerpen, laten er maar taalwetten zijn, 
alles onschuldig, zoolang het slechts mogelijk blijft 
met een beroep daarop de verfransching bedek-
telijk te kunnen doorvoeren. Maar dat doorvoeren 
is de hoofdzaak, door middel van het Fransch als 
voertaal van het onderwijs. 

Wij weten dat de Fransche regeering burge
meester Max bijna dadelijk na het betoogings-
verbod beloond heeft: Paul Claudel, de Fransche 
gezant te Brussel heeft aan burgemeester Max de 
versierselen van het Fransche grootkruis van het 
Legioen van Eer overhandigd. En dat niet al te 
veel na dien datum van 31 Maart. Men ziet het: 
erg bang om Nederland te ontstemmen met 
maatregelen anti-het-Nederlandsche-onderwij s-te-
Brussel schijnt men te Parijs ook al niet meer te 
zijn in den jare 1935. 

Le Temps heeft deze „onderscheiding" van Max 
als volgt van commentaar voorzien: 

„Dit gebaar van de Fransche regeering zal de 
Belgen ontroeren en al degenen die weten hoe
zeer de Heer Max meewerkt aan de politiek van 
het nauwer toehalen der geestelijke, zedelijke en 
politieke banden tusschen de twee landen . 

Eigenlijk verweren zich alleen Vlaamsche en 
Dietsche nationalisten tegen deze „annexion des 
cerveaux" als voorbereiding tot de algeheele poli
tieke annexatie. 

De Belgicisten hebben ook in 1935 weer hun 
rol van verraderlijk element verder gespeeld. 

De wet regelende het gebruik der talen in 
rechtszaken werd onlangs in den Belgischen 
Senaat behandeld. Om deze taalwet als „over
winning" niet te zien verloren gaan, hebben de 
Belgicisten een zoogenaamde kleinigheid aan de 
franskiljons cadeau gedaan: Sint Agatha Berchem, 
Evere, Ganshoren zullen — dank zij de „Vlaam
sche" Senatoren in afspraak met den Bond der 
„Vlaamsche" rechtsgeleerden — voor het talen
regiem der rechtszaken worden gerekend tot 
de Brusselsche agglomeratie: dus aan de ver
fransching worden prijsgegeven. Dus de Brus
selsche olievlek weer grooter doen worden. 

Dat men een „taalwet" in Belgicistischen kring 
als „overwinning" voorstelt, waren we gewoon; 
dat men Vlaamsch gebied prijs geeft, ten einde 
zulk een paard van Troje als „overwinning 
binnen de muren te sleepen, nog niet. 

Voor rechtszaken is de Brusselsche agglomeratie 
dus grooter geworden. De franskiljons, die veel 
beter hun politiek principieel voeren, hebben 
natuurlijk gezien welk een verzwakking van de 
zedelijke grondslagen der Vlaamsche aanspraken 
daarvan het gevolg kon zijn. 

Burgemeester Max gaat verder: Het afstaan 
der drie Vlaamsche gemeenten schijnt door de 
Belgische regeering geëischt te zijn als conditio 
sine qua non voor de aanneming van de taalwet 
betreffende gerechtszaken. Welnu, redeneert Max: 
om „beters wil" hebben de Vlaamsche slaptivis-
ten berust in een afstand van drie gemeenten, dan 
dient deze afstand ook verder wettelijk te worden 

vastgelegd. De gemeenten Sint Agatha Berchem, 
Evere en Ganshoren behooren dan ook op bestuur
lijk gebied tot de Brusselsche agglomeratie, aldus 
Max. Een wetsvoorstel, daartoe strekkend, werd 
ijlings, ten einde er bij te kunnen aansluiten, door 
hem ingediend. 

Wat zal nu van dit alles het gevolg zijn? De 
Belgicisten hebben voor Vlaanderen weer eens 
opnieuw een taalwet „veroverd". Taalwet op ge
rechtszaken, die evenals andere taalwetten, door 
het feit dat ze zonder sancties bleef, nooit toege
past zal worden en alleen zal dienen aan de 
franskiljons om achter dit wettelijk rookscherm 
hun verfranschingspogingen onopgemerkter — 
want met een schijn van wettelijkheid — door te 
voeren. Maar blijvend is: de versjachering van 
drie Vlaamsche gemeenten. Voorwaar, een dure 
prijs voor zulk een papieren taalwet! 

Want men behoeft niet te twijfelen: óók op 
bestuurlijk gebied zullen de drie genoemde ge
meenten bij de Brusselsche agglomeratie worden 
ingelijfd. Dat wil zeggen: de bestuurlijke admini
stratie zal weldra uitsluitend in het Fransch ge
voerd worden. Maar het belangrijkste van alles 
is het onderwijs in de Fransche taal op de lagere 
school. Zie den brief van Faure. 

En wanneer eenmaal de drie Vlaamsche ge
meenten ook in bestuurlijk opzicht behooren tot 
de groote Brusselsche olievlek, dan behoeft er niet 
langer aan getwijfeld te worden of ook in deze 
drie Vlaamsche gemeenten wordt het onderwijs 
langzamerhand eerst, sneller daarna verfranscht. 
Zooals er thans in Brussel-stad geen enkele 
Vlaamsche klas meer wordt gevonden. 

„Professeur d'energie" werd eens burgemeester 
Max genoemd. En met reden: door elk middel 
tracht hij de glorie der Fransche cultuur te beves
tigen over het Vlaamsche land. Dat het recept, 
dat daarbij gevolgd wordt, nog steeds hetzelfde is 
als ten tijde van bijv. Faure, dat meenen wij in het 
bovenstaande te hebben aangetoond. 

Ook is duidelijk, welke politieke oogmerken 
Frankrijk heeft met de rondgedeelde ridderorden. 
Weliswaar is de toestand in Vlaanderen niet de
zelfde als in Noord-Nederland, maar Frankrijks 
politiek doeleinde daarmede is voor Zuid als voor 
Noord hetzelfde. Het gevaar is voor Noord-
Nederland dus ook aanwezig. En daarom moest 
men bij ons, in Noord-Nederland, heel wat meer 
belang gaan hechten aan die jaarlijksche bijeen
komsten van de Nederlandsche „ridders" van 
de Fransche „légion d'honneur . 

Maar hoe dit zij, dit zal ieder, ook buiten Diet-
schen kring, ons wel willen toegeven: dat die 
merkwaardige brief van den President der Fran
sche Republiek in het jaar 1898, de belangstelling 
van alle Nederlanders in Noord en Zuid ten volle 
verdient. _ „ 

D. B. 
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WIJLEN Dr. A. VAN DE PERRE 
EN DE YZER-HULDE 

Men schrijft ons uit Vlaanderen: 

Dezen zomer zullen te Diksmuiden aan den 
grooten toren der Vlaamsche heldenhulde niet, 
zooals vorige jaren, een of meer Vlaamsche solda
ten gehuldigd worden, die misleid als zij waren, 
voor België sneuvelden, maar drie mannen die 
den oorlog overleefd hebben, waarvan twee echter 
na den oorlog gestorven zijn: priester Cyriel Ver-
schaeve, die de Vlaamsche soldaten steeds op hun 
Vlaamschen plicht wees, wijlen dr. Oskar de Gruy-
ter, die door het tooneel voor de opbeuring der 
Vlaamsche manschappen zorgde en wijlen dr. A. 
van de Perre, die in alle kritieke oogenblikken 
steeds een Belgische houding aannam. 

Aldus, een disparate hulde! 
In de pers is dan ook over deze disparaatheid 

een pennetwist ontstaan, en wel in het bizonder 
over het verleden van dr. Van de Perre. Zooals 
voldoende bekend is, werd dr. Van de Perre op 
zijn sterfbed „vereerd" met het Fransche Kruis 
van het Legioen van Eer (de heer Raf. Verhulst, 
die ook al geen graten meer vindt in een Van de 
Perre-hulde, moge zich dit herinneren). Dr. van de 
Perre was immers tijdens den oorlog naar Zuid-
Afrika gereisd, om aldaar het dietsche Boerenvolk 
voor de Fransch-Engelsche Entente politiek te 
winnen. Verder heeft dr. van de Perre, na den oor
log, in 1920 en 1921, het Vlaamsche volk misleid 
aangaande de Belgisch-Fransch militaire overeen
komst: In een reeks artikelen, in de „Standaard" 
verschenen, begon dr. van de Perre met de gevaren 
van een dergelijke overeenkomst uiteen te zetten, 
om dan geleidelijk de Vlamingen aan het verstand 
te brengen, dat de militaire overeenkomst met 
Frankrijk niet gevaarlijk was, aangezien het toch 
geen „alliantie" was en aangezien de „Vlaamsche 
volksvertegenwoordigers" toch steeds tegen het 
oorlogsbudget konden stemmen! Men leze er de 
artikelenreeks van de Brusselsche „Standaard" op 
na (Augustus-September 1920). Toen het Fransch-
Belgisch militair akkoord een feit geworden was, 
vergoelijkte dr. van de Perre opnieuw dit akkoord, 
te samen met den heer Poulet (zie de „Standaard" 
van 6 Juli 1921). 

Reeds op 24 September 1920 had Ernest Claes 
het verraad, in een aan de „Standaard" ingezon
den stuk, in bittere woorden aangeklaagd. Hier 
volgt het stuk van Ernest Claes (het verscheen 
onder „Vrije Tribuun" en onder het opschrift „de 
Fransch-Belgische Entente", zonder eenig verder 
commentaar van de Standaard-redactie): 

Waarde Redacteur, 
Naar aanleiding van het artikel „De Fransch-Belgische 

Entente" in „De Standaard" van 17-9-1920, zullen meest 
alle lezers van uw blad zich met pijnlijke verwondering 
hebben afgevraagd of dit nu de conclusie is, waar wij ons 
moeten bij neerleggen, van de protesten en artikels tegen 
het militair Verbond met Frankrijk. Sedert een jaar, van toen 

er in de Fransch-Brusselsche pers zeer voorzichtig gerept 
werd over een soortgelijk Verbond, heeft men ons voor
gehouden dat de Vlamingen zich daartegen uit al hun macht 
zouden verzetten, dat ze 't niet zouden dulden, enz. enz. — 
en telkens werden dergelijke verklaringen geestdriftig toe
gejuicht. De artikels van Dr. Van de Perre hebben de kwestie 
in haar volle daglicht gesteld, en bij vele twijfelaars hebben 
zij de oogen doen opengaan (dit slaat op de eerste artikelen 
van dr. van de Perre, Red. D. G.). Heel Vlaanderen ver
werpt dit verbond met Frankrijk, en als Vlamingen en als 
Belgen. Ge moet maar eens door Vlaanderen reizen, om 
ervan overtuigd te zijn. 

Ondertusschen is het Verbond geteekend (noem het nu 
Entente, of Alliance, of Accord, dat is mij allemaal eender) 
en nu staan wij daar te gapen als stommelingen. Wij slaan 
waarachtig een gek figuur, en de Brusselsche franskiljons 
lachen ons vierkant uit, waarin ze groot gelijk hebben. 

En ik kan mij maar niet zoo goedschiks neerleggen bij de 
besluiten van „De Standaard", dat wij nog altijd over de 
kwestie in hoogste instantie kunnen beschikken door ons 
stembriefje, door de begrooting van oorlog te doen ver
werpen. Ik zou wel eens willen zien wat 'n gezicht onze 
ministers zouden opzetten zoo „De Standaard" van morgen-
af eene campagne begon tegen die Fransch-Belgische Entente, 
zoo er volksvergaderingen werden belegd heel Vlaanderen 
door, zoo er protest op protest aan de Regeering werd 
gezonden. 

Alle Vlaamsche oud-strijders staan achter ons, al de on-
gelukkigen die 't oorlogswee aan den lijve hebben gekend. 
— Of is 't misschien nu te laat? Heeft men te lang getalmd? 
„De Fransch-Belgische pers, zegt Dr. van de Perre, kondigt 
betoogingen aan ten voordeele der Alliance." Waarom kon
digt de Vlaamsch-Belgische pers dan geene betoogingen aan 
tegen alle soort Alliance? 

Dr. Van de Perre probeere eens. Hij belegge eene ver
gadering te Antwerpen tegen de Fransch-Belgische Entente, 
waar hij zelf als spreker optreedt. 

Wij weten maar één zaak met zekerheid, en dat is: Wan
neer Frankrijk ons bij de eerste opflakkering van chauvinisme 
of militarisme zal toeroepen: „En avant, il faut marcher!" 
dat we dan verdorie zullen marcheeren dat wij ervan zwee-
ten. Aan de verklaringen van den heer Delacroix over het 
absoluut onschuldige karakter van de Entente hecht geen 
mensch eenig geloof. Wij zijn den weg op van 't militarisme, 
van 't imperialisme. 

Zoo ver staan we. Met recht en reden kraaien de frans
kiljons viktorie. 

Aanvaard, mijnheer de Redacteur, etc. 
ERNEST CLAES. 

Dat men Vlaanderen iemand als wijlen dr. van 
de Perre wil laten huldigen, tegelijk nog wel met 
oprechte vrienden van Vlaanderen als Cyriel 
Verschaeve is en dr. Oskar de Gruyter was, is 
onbegrijpelijk. 

BOEKBESPREKING 

Prof. Dr. Frans Daels. Acht voordrach
ten voor onze studenten (met een woord 
vooraf door Edgar Boonen). Leuven, 
Blauwvoetuitgaven, (Bondgenootenlaan 
69), 1935. 

Deze acht voordrachten werden „voor onze 
studenten" aldus gebundeld. Behalve de voor
dracht over „Vlaamsch verzet" werden alle reeds 
uitgesproken voor een gehoor van A.K.V.S.-ers, 
leden van het Gentsch Studentencorps, het Leu-
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vensch K.V.H.V. of deelnemers aan een Dietsch 
Studentencongres. Ze dateeren alle van 1930 tot 
heden. 

Het boek is zeer ter lezing aan te bevelen, hier
om reeds, omdat Prof. Daels ons altijd iets te zeg
gen heeft, maar tevens, omdat het de beste ontzenu
wing blijkt van de tegen Daels gerichte fluister
campagne. Niet alleen wenschte het Dinaso — dat 
zooals men weet zooveel niet om de taal noch om 
de cultuur eener natie geeft — niets te doen ter 
ondersteuning van de rectoraatscandidatuur-
Daels, maar thans verspreidt het de legende, dat 
Prof. Bessemans niet minder, zelfs onbaatzuchtiger 
Vlaamschgezind zou zijn dan Daels. Een derge
lijke bundel voordrachten van de hand van iemand 
anders dan Daels is vooralsnog onbestaanbaar. 

Weer treffen ons de warmgestelde uitingen en 
de moed waarmede Daels het ontleedmes zet in de 
zweer der Gentsche universitaire toestanden, die 
weinig met wetenschap, veel met politiek gekuip 
te maken hebben. 

Voor Nederland wekt dit boek een verwach
ting: dat eindelijk eens voor de geheele jeugd een 
Dietsch front kon tot stand komen — waartoe het 
plichtsbesef in Nederland wat sterker bewust zal 
moeten worden! Tevens dat het Dietsche studen
tenfront eindelijk hersteld kan worden. Dat er 
verplichtingen zijn, kan men uit Daels' werk vol
doende vernemen; dat zijn gezaghebbende stem 
— alsook Boonen's helder betoog — ook inder
daad vernomen worde. 

B. 

UIT BOEK EN BLAD 

In Alarm, het weekblad van de N.S.B. voor 's-Graven-
hage (nummer van 2 Mei) een artikel „Wat gaan ons die 
Vlamingen aan? zegt Droogstoppel", waarin wordt betoogd, 
dat de Noord-Nederlander tegenover zichzelf, tegenover de 
Nederlandsche volksgemeenschap, ja tegenover den Neder-
landschen staat verplicht is, in den strijd der Vlamingen 
belang te stellen en waarin o.m. de vraag onder de oogen 
wordt gezien, of de zoo wenschelijke staatkundige éénwording 
van Noord en Zuid werkelijk onmogelijk is, zooals zoo vaak 
wordt beweerd. Wij halen uit dit artikel aan: 

(Is de heel-Nederlandsche staat) „onmogelijk? De staat 
België is door menschelijke handelingen in elkaar geknutseld 
en kan dus ook ontbonden worden door menschelijk overleg. 
Wat de anderen er tegen hebben? Een sterke Nederlandsche 
staat in West-Europa moet hun liever zijn, dan de onzekere 
staat België in dezen stormhoek van Europa. Wallonië is 
voor Frankrijk een compensatie. Trouwens de goed- of af
keuring van Europa is voor de Zuid-Nederlanders geen 
reden zich als volk te laten afmaken. Ook niet de bangheid 
van pers en burgerij in Nederland. Onmogelijk? Polen, Joego
slavië, Tsjecho-Slowakije, enz. Kleine staatjes zonder levens
kracht? Geldt voor hen het onvolprezen ideaal der nationale 
vrijheid dan niet? Natuurlijk is het niet zeker of Vlaanderen 
zich wil aansluiten, maar ook een onafhankelijke Nederland
sche buurstaat is ons lief. Toch is eene aansluiting te ver
wachten. Of wij zelf willen? Als wij niet volslagen in zelf
genoegzaamheid stikken, natuurlijk wel. 

„België een bolwerk tegenover Frankrijk? Onnoozele. De 
Fransche hand in Belgische handschoen. De kanonnen van 
het fort Eben-Emael bestrijken heel het zuidelijkste Limburg! 

Internationaal gesproken is Frankrijk reeds onze grensbuur, 
maar vermomd, dus gevaarlijker. Daarover huiverde toch 
juist onze van Karnebeek. Neen, een openlijk Frankrijk aan 
onze grens, waarmee wij geen strijdpunten behoeven te 
hebben, is ons liever dan juist dit België. Of wildet gij uit 
lafste egoïsme, van de Zuid-Nederlanders verwachten, dat 
zij zich voor onze Droogstoppels zouden opofferen? Wordt 
redelijk, gij egoïst. 

„Geen voordeelen voor Nederland als staat? Een staat van 
ruim 13 millioen in West-Europa beteekent wat en staat 
veiliger tegenover 't oosten en zuiden. Daarvan zullen de 
buren wel afblijven. 

„Een groote staat, die beter voor Indië kan zorgen. Een 
staat, die in West-Europa een bemiddelend, stabileerende 
rol kan spelen: voor den vrede van meer belang, dan nu onze 
pacifisten met machtelooze moties. 

„Economisch? Een ordening van de transport- en handels
belangen der groote havensteden A'dam, R'dam en Antwerpen 
op eerlijke basis, zonder internationalen naijver, beteekent 
winst. 

„De belangstelling voor den strijd der Zuid-Nederlanders 
zal ook uw hart wat luider doen kloppen: uw trage bloed 
wat sneller doen vloeien, u nieuwe idealen voor Nederland 
bijbrengen en laten zien, dat het een land is waard om voor 
gestreden te worden. 

„Waarom onze pers en voorlichters doodzwijgen? Omdat 
de Fransch-Belgische invloed bij ons grooter is, dan gij 
denkt. Kijkt u de lijsten der Fransch en Belgisch beridderde 
en bemedaljeerde Nederlanders in de krant maar eens na, 
allen bij uitstek verdienstelijke personen voor... Nederland. 
Of zijn het voorschotten voor een plooibare, sympathieke 
houding tegenover Frankrijk en België, dus onverschilligheid 
tegenover de Zuid-Nederlanders. De doofpotterij is systema
tisch, opdat wij niet zien, hoe ten Zuiden onzer staatsgrens 
onze kuituur doodgetrapt moet worden." 

De Avondpost heeft het noodig gevonden, in zijn nummer 
van 8 Juni 1.1. de aandacht te vestigen op onze ergernis 
over de jongste karakterloosheden van het Plein tegenover 
den anti-Nederlandschen buurstaat België. Het geheele stukje 
„De schoten in den rug" neemt het Haagsche blad, met 
weglating van het opschrift, over. Er voor en er na plaatst 
het eenige der bekende frases over „de goede verstand
houding der beide landen", „de twee landen, die in menig 
opzicht op elkaar zijn aangewezen" enz. 

„Wat zegt men er van?" vraagt de Avondpost. Ja, wat 
zegt men er van, dat wij van meening zijn en blijven, dat 
vriendelijkheden tegenover den ons en onze beschaving 
vijandigen buurman, die onder zijn dak de onzen in een hoek 
poogt te trappen, ongepast, karakterloos en dom zijn, en 
dat de Avondpost zooveel prijs stelt op de „vriendschap" 
van dezen kwaden buurman, dat hij het juist vindt, dat 
Nederland zich vernedert door zijn voeten te likken, en 
daarbij de opvatting huldigt, dat wij met de kwade bejege
ning van de onzen niets te maken hebben, omdat zij niet 
onder ons, maar onder 's buurmans dak wonen? 

Nr. 6—7 van den 15en Jaargang van de Blauwvoet vormen 
het reeds eenigen tijd geleden aangekondigde René de Clercq-
nummer. De Redactie huldigt René de Clercq bovenal als 
Dietsche kamper. „Als eens de grenspalen tusschen Zuid en 
Noord zullen verbrijzeld zijn en alles wijkt in de kleine 
landen van Vlaanderen en Holland voor het groote, nieuwe 
Dietsche leven, dan dreunen, fel en geweldig, de liederen 
van de Clercq tegen de hemels van het veroverde Dietsche 
vaderland." Daarop volgt een artikel van Ferdinand Ver-
cnocke over De Clercq als Dietsche dichter, dichter vooral 
van de Noodhoorn, „volkskunst in zijn heerlijksten vorm", 
machtige zaaier van de Dietsche gedachte. Dr. Aug. Borms 
schrijft over René de Clercq's werk voor en in den Raad 
van Vlaanderen, Wies Moens over den man die van zich
zelf getuigde, dat hij de zon droeg in zijn merg en bloed. 
Prof. Burger stond de rede af, door hem aan het graf van 
den dichter-strijder uitgesproken. Dr. M. Dick schrijft uit
voerig over „Onze volksdichter", de eerste die een mythos 
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„Dietschland" opriep. „Dit Dietschland, dat groeien moet uit 
het huidige kramersland dat Holland is, en uit het boeren
dorp dat Vlaanderen is, heeft de Clercq niet meer mogen 
aanschouwen. Maar zijn geest en zijn liederen hangen in 
onze grijze luchten, geven vuur aan de zielen en kracht aan 
onze armen..." Op dit artikel volgt een artikeltje van Mr. 
A. Loosjes over Lage Vuursche, de plaats waar onze dichter 
rust, en een stukje van Jozef Cantré over het bij zijn graf 
op te richten gedenkteeken. En ten slotte een tot Vlaanderen 
gerichte oproep van het Uitvoerend Comité voor het gedenk
teeken, om een spoedige onthulling van het De Clercq-monu-
ment mogelijk te maken. 

In het Mei-nummer schetst P. Ummel, in een artikel 
Dinaso, vroeger-thans, de droevige verwording van het Ver-
dinaso. Over hetzelfde onderwerp („Het Verdinaso verloo
chent het Dinaso") schrijft O. ter Duinen. Hij noemt Leider 
Joris een geslepen kerel, die toelaat, dat de jonge Dietschers 
hun Dietschgezindheid in de Dinaso-student tot uiting bren
gen, een lokmiddel, dat voorloopig ongevaarlijk is. 

In het hoofdartikel van de Dietsche Voorpost van Juni 
stelt de schrijver vast, dat er noch onder Hijmans, noch 
onder van der Velde, noch onder Jaspar, noch onder van 
Zeeland, een Belgische zelfstandigheidspolitiek is. „Er is een 
bloedakkoord. En dit bloedakkoord drukt, met al het gewicht 
van zijn geheime paragrafen, loodzwaar op den Belgischen 
staat, en op het Vlaamsche volk, op de bedreigde Dietsche 
stam in Zuid-Nederland!" — In „Pitjes in snitjes" wordt 
met bitterheid geschreven over de leidende Nederlandsche 
politici, in verband met het bezoek van Koningin Wilhelmina 
en prinses Juliana aan de Max-tentoonstelling te Brussel. 
Het wordt opvallend genoemd, dat „Volk en Vaderland" 
nog met geen woord gewag maakte van de on-Nederlandsche 
gedragingen, die tot nog toe alle officieel-Nederlandsche 
bezoeken aan en ter gelegenheid van de Brusselsche ten
toonstelling hebben gekenmerkt. Dat ook „Neerlandia" er 
volledig over zwijgt, wordt minder verwonderlijk geacht. 
Vergeten is hierbij te vermelden, dat het Algemeen Neder-
landsch Verbond door de Nederlandsche Regeering gesub
sidieerd wordt. — In de Dietsche Kroniek wordt er in 
verband met het wetsontwerp tot vervlaamsching van het 
gerecht op gewezen, dat al die taalwetten in theorie een 
toestand scheppen, die niet veel van de bestuurlijke inleiding 
verschilt. Maar alles hapert bij de toepassing, juister: de 
niet-toepassing, de groote Belgische fopperij. 

In verband met de Gudrun-reis naar Nederduitschland is 
het Mei-nummer van Gudrun bijna geheel aan Nederduitsch
land gewijd. Prof. dr. Conrad Borchling schrijft over Neder-
landsch, Nederduitsch, Hoogduitsch, Franz Fromme over 
Bremen, Carl Westphal over het schilderachtige Lübeck, 
Hovel over Munster in Westfalen, Dr. P. Beckmann over 
het levensvaardige Rostock, Prof. dr. Schulte over de Plat-
duitsche dichters Augustin Wibbelt en Karl Wagenfeldt, dr. 
Walther Niekerken over de Nederduitsche spelling, Willy 
Eggers over Nederduitsche heldensage, Heinz Carsten heeft 
René de Clercq's Lapper Crispijn in het Nederduitsch ver
taald. Een in zijn soort belangrijk nummer, dat met eenige 
afbeeldingen is verlucht. 

Haagsche Courant van 15 Mei. In de Letterkundige Kro
niek een ongelooflijk dwaas artikel van Johan Koning over 
„1'ame beige", die volgens den schrijver langzaam opgegroeid 
zijnde, zich bij het uitbreken van den wereldoorlog plotseling 
heeft geopenbaard, stoer en sterk en onversaagd. „Het twee 
talengebruik is gebleken geen hindernis te zijn voor een 
harmonisch nationaal bewustzijn". Het was er trouwens 
reeds vóór den wereldoorlog. Lees slechts het volkslied van 
René de Clercq (1907) „België bovenal", en het „Vader-
landsch gebed" van denzelfden dichter. 

Picard, de uitvinder van het begrip „1'ame beige", was er 
een geestdriftig aanhanger van, met Jean Gilkin, Camille 
Lemonnier, Carton de „Miart". „Verhaeren zag in de gave, 
om met de taal te schilderen en in den beeldenrijkdom, de 
kenteekenen der Belgische litteratuur; hij beschouwde haar 

als de herleving van de oude Belgische schilderschool." (Ja 
waarlijk, wij schrijven letterlijk over, het staat er!!) Zoo'n 
taalschilder is Stijn Streuvels, zegt de schrijver. 

Maar er waren er ook, die aan het bestaan van een 
Belgische ziel twijfelden: Séverin, Daxhelet, Bernard Gille, 
Giraud. Wie niet twijfelden: Streuvels, Verschoren, Buysse, 
Teirlinck, de Meyere, hoewel zij „allen te midden van den 
feilen taalstrijd stonden." Voor hen „bracht, in de eerlijkheid 
hunner opvattingen, de taalstrijd geen kloof tusschen het 
volk der Vlamen en het volk der Walen." Dat er geen kloof 
is, blijkt ook wel uit het forsche „Belgenlied" van Const. 
Eeckels. Trouwens: „ieder werk der Vlamingen verraadt het 
helder bewustzijn der Belgische volksziel." Vroeger heeft 
men tegen het bestaan van „1'ame Beige" het argument 
aangevoerd, dat het nationale drama in België van geen 
beteekenis was. Ook dat argument werd vernietigd. „Met 
en na Rafael Verhulst heeft het Vlaamsche drama het snel 
tot grooten bloei gebracht. En laten wij dan ook vooral 
niet den naam van Albrecht Rodenbach vergeten" (Het 
staat er woordelijk zoo, lezers!!). 

Rodenbach... Zijn Gudrun blijft nog steeds een standaard
werk der Vlamingen... Hij heeft den Vlaamschen Leeuw 
laten brullen, hij heeft de studententroepen in laaie vlam 
gezet door zijn bezielende toespraken, hij heeft het Vlaamsche 
leven uit zijn dommeling gewekt." 

En dadelijk daarop volgt hei slot van dit belachelijke 
artikel: 

„De geschiedenis der Belgen is die der Vlamen en Walen. 
L'ame Beige liet zich nimmer verloochenen. En al is er meer
malen verdeeldheid, zij blijft toch in de meeste gevallen aan 
de oppervlakte. Na den oorlog ging er als in Schillers 
„Wilhelm Teil" een roep langs de Belgische landouwen: 
Wij zijn één volk en eensgezind zullen wij handelen! 

Die woorden worden door iederen Belg, wanneer 't er 
op aankomt, prompt verstaan." 

Ach, meneer Koning, waarom hebt gij dit niet eenige 
jaren vroeger geschreven, toen René de Clercq nog leefde... 

In Hier Dinaso van 8 Juni daagt Leider Joris Staf de 
Clercq en Ir. Mussert uit, om hun „lasterlijke beschuldiging", 
dat hij met zijn „nieuwe marschrichting" het Dietsche volk 
verraden heeft, waar te maken! In verband met de beschul
diging van Ir. Mussert, elders in dit blad opgenomen, maakt 
Leider Joris een onderhoud publiek („al doe ik het niet 
graag"), dat Mussert met hem had te zijnen huize op 22 
September 1933. Tijdens dit onderhoud antwoordde Mussert 
onder meer het volgende op de door Joris gestelde vragen. 

Vraag: „Zijt gij „Groot-Nederlander" Mijnheer Mussert?" 
Antwoord: „Ja, ik persoonlijk wel, Mijnheer Van 

Severen..." 
Vraag: „Gij persoonlijk wel, maar waarom dan is het 

„Groot-Nederlandisme" geen punt, en niet het voornaamste 
punt van het program der N.S.B.? Gij zijt toch de Leider 
der Beweging!" 

Antwoord: „Omdat, moest de N.S.B. de verwezenlijking 
van „Groot-Nederland" als een harer doeleinden in haar 
program aangeven, dan zou zij niet kunnen groeien, en zou 
het grootste deel harer nu reeds aangeworven leden ver
liezen... maar. Mijnheer Van Severen, wanneer wij eenmaal 
aan de macht zullen zijn, dan zullen we Groot-Nederland 
verwezenlijken." 

Dit antwoord vond ik erbarmelijk, en objecteerde: 
„Maar Mijnheer Mussert, laat ons een oogenblik veronder

stellen dat gij aan de macht komt, hetgeen ik betwijfel, 
wanneer gij zulke methode aanwendt, waardoor het hoogste 
en essentieele doel verdoezeld wordt, dan zult ge zulke 
moeilijke en zware vraagstukken in Rijks-Nederland op te 
lossen hebben, dat gij geen oogenblik eraan zult denken u 
te begeven in wat gij en uwe volgelingen zullen noemen 
„buitenlandsche avonturen". 

En wanneer gij dat tóch zoudt aandurven, dan zullen uwe 
volgelingen u terecht toeroepen: Mijnheer Mussert, dat stond 
niet in het program. Wij hebben u niet gevolgd om dat te 
verwezenlijken; gij hebt ons bedrogen; wij laten u loopen!" 



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

En zij zullen gelijk hebben. 
Antwoord van Mussert: „Nou Mijnheer Van Severen, wij 

zullen zien!" 
Mussert zou thans aan Joris kunnen vragen, waarom hij 

het hoogste en essentieele doel verdoezelt en vervormt... 
Aan het slot van Leider Joris' artikel weer de bekende 

vermakelijke Verdinaso-stijl: „Genoeg! In gesloten gelederen 
marcheert het Verdinaso, doel en zege-zeker." — 

In ditzelfde nummer lezen wij, dat te Tielt een volks
vergadering is gehouden, waarop Leider Joris sprak; alle 
aanwezigen werden „geslagen door de imponeerende houding 
van den Leider". 

In de Indische Post (Soerabaia) van 26 April een artikel 
„Het Vlaamsch-Waalsche Probleem", met een ondertitel 
„De Walen komen in verdrukking", die den hoofdinhoud 
van het zonderlinge artikel weergeeft. Eén zin eruit volgt 
hier: „Zij, die eens het lot van België, met fijne fanatieke 
uitsluiting der Vlamingen, in handen hadden, zien zich thans 
overal uit belangrijke betrekkingen ontheven worden". Arme 
Walen! 

In Neerlandia van Juni onder het opschrift „Een nieuwe 
kijk op onze grote eeuw" een lezenswaardige bespreking 
door dr. N. B. Tenhaeff vgn Prof. Geyl's Geschiedenis van 
de Nederlandsche stam, deel II. In de rubriek Vlaanderen 
wijdt M. L. aandacht aan het Brusselsche vraagstuk. „Brus
sel moet onvermijdelijk voor onzen stam verloren gaan", 
schrijft hij, „indien geen ingrijpend middel gevonden wordt 
om den toestand geheel om te keeren. Het zou tot niets 
dienen dit te willen verzwijgen." Maar waarom verzwijgt 
hij, dat het eenige afdoende middel is: het staatkundig Groot-
Nederland? Een klein-Hollander, genaamd F. J. G. van 
Emden, valt mej. Lenie Schenk aan, die zich onlangs in 
Neerlandia over de film „De Witte in Groot-Nederland-
schen geest heeft uitgelaten. De Redactie plaatste 's heeren 
van Emden's geschrijf zonder eenig commentaar... 

In de Niedecdeutscher Beobachter van 14 Mei schrijft 
Ulrich Zierow over wijlen Prof. dr. Lodewijk Scharpé. De 
schrijver brengt den overleden Vlaming in 't bijzonder hulde 
als vertaler van John Brinckman's platduitsche werken en 
noemt hem niet slechts een goeden Vlaming, maar ook „een 
echt-germaansche geleerden-natuur, die ook ons Duitschers 
en bovenal ons Mecklenburgers tot een onvergetelijk voor
beeld blijven zal". 

Quickborn (Mitteilungen aus dem —). Het voorjaars
nummer bevat weer eenige artikelen over de spelling van 
het Nederduitsch. In tegenstelling met de Hamburger en 
Lübecker „Richtlinien" keert het blad zich tegen aansluiting 
bij de „Vlaamsche" spelling. Waarom niet van Nederland
sche spelling wordt gesproken, is ons niet duidelijk. Evenmin, 
waarom de Dietsche Gedachte, in gezelschap van Neer
landia, een Vlaamsch blad wordt genoemd. 

Uit een artikel over Tjarda-le-Gaulois in Reinaert van 
8 Juni knippen wij: 

„Daar speelt zich toch in Vlaanderen, meneer Tjarda, een 
gebeuren af, dat spijts de willekeurige grens, een stuk 
Nederlandsche geschiedenis blijft. Daar zijn toch Vlamin
gen, die weer Dietschers, weer Nederlanders willen worden, 
die voelen, dat een honderdjarig experiment ten overvloede 
heeft bewezen, dat zij zich als Vlamingen onmogelijk kunnen 
uitleven onder een Belgisch harnas. 

„Dat weet u niet, gezant, dat wil u niet weten, u zit hier 
maar, om te zien wat de Belgen u laten zien; u vlucht de 
Vlamingen, u vlucht uw stamgenooten als pestlijders. U 
snapt niet eens, dat de klein-Hollandsche staatsgrens be
dreigd is op den dag, waarop alle Vlamingen net als de 
meeste Brusselaars vermuilezeld en ontaard zijn, u voelt 
niet, dat het verdrukte, tegen zijn verdrukking strijdende 
Vlaanderen de beste borstweer is waarachter de zelfgenoeg
zame Hollander zijn fijne sigaar rookt en zijn koffie afweegt. 

„Wij bekijken u, als een zeldzaam anachronisme in deze 
tijden van volksche en van nationale heropstanding. Voor 't 
nageslacht zult u onder een stolp prijken, als een Hollandsch 
vliegje in een Belgisch spinneweb gevangen, een natuur
kundig-diplomatisch curiosum, een specimen van de blunders, 
die Excellenties op mekaar kunnen stapelen om hun staat, 
hun vorsten belachelijk te maken. Excellentie van Starken-
borgh Stachouwer, als Tjarda-le-Gaulois gaat u, springlevend 
op handen en voeten, tusschen Janus Droogstoppel en Peer 
Beulemans, de geschiedenis in!" 

Roeping van Mei bevat het vervolg van Prof. Gerretson's 
„Historie en Leven". De schrijver veroorlooft zich een 
intermezzo, waarin hij aandacht wijdt aan de vaderlands
liefde van Leopold van Sasse van IJsselt, een aanzienlijk 
Noord-Brabander, prototype van een leidend „Midden
nederlander", in 1830 verdacht voor wie vaderlandsliefde 
als identiek met den Hollandschen staat en zijne belangen 
beschouwden, maar in werkelijkheid een goed Nederlander, 
voor wien Zuid en Noord ,,'t gemeine vaderland" vormden; 
iemand, dien wij tegenwoordig volgens prof. G. een Groot-
Nederlander zouden noemen. Hij wilde de veeleenheid der 
Nederlanden staatkundig vorm geven: de positieve gedachte 
van Midden-Nederland in 1830. Scheiding der deelen, om 
de hoogere Rijkseenheid te kunnen redden. „Maar het zijn 
de franschgezinde republikeinen geweest, die de begeerde 
scheiding of federalisatie tot een betreurde scheuring ge
maakt hebben". 

In Schakels een artikeltje „Volkseenheid", volgens den 
schrijver een begrip, dat verbonden ligt aan de democra
tische ontwikkeling van de Lage Landen bij de Zee. Met 
voldoening wordt melding gemaakt van de op Woudschoten 
gehouden studenten-conferentie, waar Nederlanders van alle 
richtingen de opvattingen uiteenzetten, die zij omtrent de 
maatschappelijke en zedelijke toekomst van ons volk koes
teren. „Het is in dezen tijd van nationale verdwazing een 
hoopvol feit, dat deze conferentie heeft plaats gevonden." — 
L. Magits zet zijn beschouwingen over „De krisis in de 
Vlaamsch-nationaie beweging" voort. — Blijkens een artikel 
in dit nummer heeft de Belg Herman Vos een inleiding 
gehouden ter gelegenheid van het jaarlijksche Congres van 
den Nederlandschen Bond van Sociaal-democratische Stu
dentenclubs over het onderwerp: „Socialisme en nationalisme, 
beschouwd in het licht van de Nederlandsche cultureele 
eenheid". 

In de Schelde van 23 Mei wordt, onder het hoofd „De 
Burgondische staat", de aandacht gevestigd op een artikel 
in het dagblad „de Kerels" (Brussel) van 8 October 1871, 
getiteld „Onze broeders van Holland", waaraan de Schelde 
het volgende ontleent: 

„Wij zijn overtuigd dat er tusschen Vlaming en Hol
lander niet alleen een verbond moet aangegaan worden, maar 
dat er van al de Nederlandssprekende volksstammen een 
enkelen staat diene gemaakt te worden. Men heeft onlangs 
geschreven dat er een bond was tot stand gekomen om de 
„Republiek der Nederlanden" te vormen; kon die droom van 
Willem de Zwijger en van Rubens worden verwezenlijkt, 
het ware zekerlijk een oneindig groot geluk voor beide vol
keren en de zoo lang verdrukte Vlamingen zouden, als t 
ware, in den hemel zijn; 

„Het lijdt bij ons geen twijfel dat een verbond met Holland 
en het zoogenaamde België geen de minste vruchten zou 
dragen. Om een goed verbond daar te stellen, moet men een 
verhevener doel hebben dan wederzijdsche belangen van zelf
bestaan, en waar men de broederhand kan reiken, moet men 
zich niet tevreden houden met een woekeraarshanddruk. 

„Dus „wien neerlandsch bloed door de aderen vloeit , 
wensche vuriglijk en betrachte de wedergeboorte van een 
schoon en machtig Nederland. 

„Daar zouden, natuurlijk, alle oproerige en woelzieke ele
menten moeten uitgesloten zijn, ten einde een ander jaar 
dertig te voorkomen. En daar is zeker gene betere schikking 
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voor dan degene die „De Kerels" hebben vooropgezet, 
namelijk dat de Waalsche provinciën naar Frankrijk zouden 
overgaan in ruiling van Fransch-Vlaanderen. Frankrijk zou 
des te gereeder daar in toestemmen, dewijl het aldus eene 
vermeerdering van grondgebied zou verkrijgen, wel is waar 
niet aanzienlijk, maar het heeft meermalen getoond dat het, 
in zulke zaken, kleinigheden niet misprijst." — 

In een warm gesteld artikel „Bij het afscheid van Prof. 
Burger" in de Schelde van 3 Juni wordt de afgetreden 
Amsterdamsche hoogleeraar gehuldigd als groot vriend van 
Vlaanderen en Zuid-Afrika, die van zijn studententijd af, 
toen hij met den Vlaamschen strijd kennis maakte, de 
Vlaamsche strijders trouw is gebleven. Het artikel eindigt: 

„Moge het daarom Prof. Burger gegeven zijn zijn werk 
in den Dietschen Bond, nationale rots te midden van veel 
tijdelijke nationale opbruisingen, voort te zetten. 

„Want ontegenzeggelijk is het betere begrip voor Vlaan
deren dat in Nederland ontstond en nog ontstaat, aan het 
werk van dien Bond te danken. En nog zijn wij niet in een 
stadium dat dit werk gemist zou kunnen worden. 

„Het afscheid van Prof. Burger als hoogleeraar zij dan 
ook geen afscheid van hem, als Dietscher. Als zoodanig 
zouden wij hem gaarne behouden, als leidsman en opvoeder 
van de jongere generatie." — 

In de Schelde van 9—10 Juni wordt er op gewezen, dat 
de heeren van Cauwelaert, Sap, Huysmans en andere Bel-
gicistische Vlamingen in de Kamer bijna uitsluitend Fransch 
spreken in de eerste plaats om de Walen en Franskiljons, 
die in hunne partijen het hoogste woord voeren, ter wille 
te zijn, maar ook en niet minder: in 't belang der eenheid 
van het Belgische parlement. Indien alle Vlaamsche kamer
leden zich steeds in het Nederlandsch uitdrukten, duurde het 
geen drie maanden, of er zou een Vlaamsch-katholieke naast 
een Waalsch-katholieke, een Vlaamsch-socialistische naast 
een Waalsch-socialistische partij, enz. enz., ontstaan. En 
weldra zou een Parlement voor Vlaanderen en een Parlement 
voor Wallonië noodig zijn. En — België zou ineenstorten. 
Dat mag niet. En daarom moeten de Vlamingen in de Bel
gische kamer de taal der vreemde overheerschers spreken. 

Het Vlaamsche Volk. In het nummer van 19 Mei maakt 
Raf. Verhulst verschillende aanmerkingen op de rede van 
Staf de Clercq te Kester. Deze heeft nagelaten over het 
dreigende verlies van Evere, Ganshoren en Berchem te 
spreken, niet opgewekt tot den boycot van de Brusselsche 
tentoonstelling, in strijd met de waarheid gezegd, dat de 
eenheid tusschen de Vlaamsche nationalisten is hersteld 
(terwijl de oude frontpartij vijandig tegenover het V.N.V. 
staat en Ward Hermans, na zijn uittreden uit het Verdinaso, 
nog steeds op zich zelf staat). En dan heeft Staf de Clercq 
gezegd, dat Duitschland een gevaar kan worden voor 
Dietschland en dat men er dus gereserveerd tegenover moet 
staan! 

Sinds 2 Juni heeft het blad van Raf. Verhulst een anderen 
naam gekregen; het heet thans plots Het Vlaamsche Land. 
De nieuwe titel geeft nauwkeuriger het streven van Verhulst 
aan: Brussel kan niet meer als onvermengd bij het Vlaamsche 
volk worden gerangschikt en is toch Vlaamsch land. In het 
nummer van 2 Juni een verrassende mededeeling: omdat „een 
flink Vlaming, dien wij zéér hoog waardeeren", het op
nemen van protesten in het blad tegen de Van de Perre-hulde 
afkeurt en er op aandringt „zich neer te leggen bij een 
beslissing, genomen door een machtige groep Vlamingen die 
het goed meenen", legt Raf. Verhulst nederig het hoofd in 
den schoot en' verzoekt zijn vrienden „dringend en aller
hartelijkst", mede dr. van de Perre te huldigen, als den man, 
die de jongens van den Ijzer bijstond, niet als politicus. 

Volksorde van 18 Mei waarschuwt in 't bijzonder de 
Vlamingen, niet te veel in Dietsch opzicht van de N.S.B. 
te verwachten. De schrijver stelt tegenover de bewering 
van den Haagschen Schelde-correspondent, dat „ook buiten 
de N.S.B.-gelederen het aantal Dietschers dagelijks met hon
derden toeneemt" de zijne, dat de Dietsche stem in het 
Noorden steeds luider opklinkt, wat z.i. de eenige reden is, 

dat zelfs binnen de N.S.B.-gelederen „gedachten over Vlaan
deren geuit worden". Geheel juist komt ook dat laatste ons 
niet voor. Want hoe komt het, dat in de oude partijen de 
Dietsche stem gesmoord wordt? — In hetzelfde nummer 
wordt te kennen gegeven, dat het onkiesch is, in één adem 
met mannen als Cyriel Verschaeve en Dr. Oskar de Gruyter 
ook Dr. van de Perre te huldigen, die in de Standaard 
gepleit heeft voor het Fransch-Belgisch militair accoord en 
vóór zijn dood door Frankrijk werd geridderd. — Uit Noord-
Nederlandsche kantteekeningen in het nummer van 1 Juni 
knippen wij: 

„Men beschouwt hier te lande het leven te eenzijdig, ik 
zou haast zeggen te uitsluitend uit mercantiel en practisch 
oogpunt. 

„Wat aan het Nederlandsche volk, naast zijn practischen 
zin, die ongetwijfeld van een niet te onderschatten waarde 
is, ontbreekt, is het onverzettelijk geloof in eigen grootheid 
en eigen roeping." 

In de Wig, het maandblad van de Nederl. Nationaal-
Socialistische Studentenfederatie leest men herhaaldelijk uit
latingen, die van Dietsche gezindheid blijk geven. En hier 
niet de „verstandige" gematigdheid, die ons, felle ouderen, 
wel eens het hoofd deed schudden over de Dietsche stu
denten, maar heerlijke overdrijving, zooals bij de jeugd 
past. Hoort slechts: „Gezant Tjarda te Brussel, die het 
Dietsche volk verraden heeft, zit nog niet in een concen
tratiekamp...". — In het nummer van Mei een artikel over 
Frans van Cauwelaert, met een kostelijk portret van dezen 
volksverrader, de borst beladen met ridderorden; wij tellen 
er elf. „Maar ook een Van Cauwelaert zullen de Vlamingen 
wel weer te boven komen", schrijft Henk Plaizier aan het 
slot van zijn artikel. „Maar er zullen ook Vlamingen zijn, 
die den weg van Van Cauwelaert zullen ingaan. Zij zullen 
rijk en beroemd worden, maar zij zullen hun volk verraden." 
— In dit nummer het slot van een in het vorige nummer 
begonnen beschouwing over Groot-Nederlandsche geschied
schrijving, wat oppervlakkig, maar toch in de goede richting. 

Zuid-A[rika van Juni bevat het begin van een correspon
dentie van Mr. Joachim Ammema, baron van Plettenberg, 
Gouverneur der Kaap-kolonie (1774—1785), met Mr. Hen
drik Swelleng rebel te Doorn, als spiegel der Kaapsche zeden, 
toestanden en gebeurtenissen in de tweede helft der 18de 
eeuw, aan het blad aangeboden door A. Hallema, die aan 
de brieven een inleiding over van Plettenberg deed vooraf
gaan en ze van commentaar voorzag. 

DIETSCHE KRONIEK 

Nog eens het bezoek van Koningin Wilhelmina 
aan Brussel 

In eenige Vlaamsche bladen lazen wij, dat Koningin Wil
helmina en Prinses Juliana bij haar bezoek aan de tentoon
stelling in Beulemansville zooveel mogelijk Fransch hebben 
gesproken, ook met Nederlandsch-kennenden, met Vlaamsche 
ministers, waarschijnlijk meenende daarmee in den geest te 
handelen van het Plein. Vóór alles moest worden voorkomen, 
dat een niet-Nederlandsch-kennende in het Nederlandsch 
werd aangesproken; voor alle zekerheid daarom Fransch! 
Vooral niets, wat op een pro-Nederlandsche gezindheid zou 
kunnen wijzen. Neutraal tegenover het eigene. Ook en vooral 
in de oud-Vlaamsche stad, waar een hardnekkige strijd 
wordt gestreden voor het behoud der Nederlandsche taal en 
beschaving! 

Wij weten, dat dit de goede Vlamingen in hooge mate 
verbitterd heeft. De meeste hunner zwijgen. In enkele stem
men echter komt de verbittering tot uiting; zoo in Nieuw-
Vlaanderen. Het Wilhelmus, lezen wij daar, is ook het lied 
van het strijdende Vlaanderen; de Vlaming, die het zingt, 
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voelt zich bevangen en bevend van ontroering; voor zijn 
verbeelding daagt schemerachtig en ontzaglijk een verloren 
verleden op. — Het Plein tracht te bevorderen, dat Vlaan
deren vooral niet hoopt op een Nederlandsche toekomst... 

Scherper is de Dietsche Voorpost. „Al is daarmede door 
den leider van het Verdinaso, in verband met zijn Burgon-
dische staatsgedachte, stellig iets anders bedoeld, toch kon 
het „wij zijn geen Oranje- en geen Coburg-klanten" (de heer 
van Severen is inmiddels „Coburg-klant" geworden. Kro
niekschrijver) nog wel eens het gevleugeld woord worden, 
waarachter een gansch nieuwe oriënteering in den Groot-
Nederlandschen strijd om het bezit van een eigen Staat voor 
de eigen natie en geheel de eigen natie, zich opstelt. Theo
retisch is deze oriënteering reeds geboren. Het zal van 
Oranje afhangen of de gedachte praktisch rijpen en gedijen 
zal. Oranje let op Uw saeck! Let voortaan beter op Uw 
saeck! Nederland's, heel Nederland s zaak is de Uwe!..." 

Wij vragen ons af, of België, in samenwerking met het 
Plein, Oranje hatelijk heeft willen maken in de oogen van 
zijn beste vrienden, de Groot-Nederlandsche Vlamingen. Om 
te voorkomen, dat het daarin slaagt, laten wij een ernstige 
waarschuwing volgen. Oranje is ons lief, omdat het het 
zinnebeeld is van al wat Nederlandsch is. Oranje tegen de 
Nederlandsche zaak, het is een gedachte die ons tegen de 
borst stuit. Maar als wordt voortgegaan met de anti-Neder-
landsche houding die te Brussel werd aangenomen, dan 
zullen wij ons met die gedachte moeten verzoenen. Het is 
spelen met vuur, Oranje op klein-Hollandsch voetstuk vooruit 
te schuiven! 

N ederland—België 
Op het congres der Internationale Unie van Volkenbonds-

vereenigingen te Brussel heeft Mevrouw Bakker—van Bosse 
den 11 den Juni gesproken over de betrekkingen tusschen 
Nederland en België. De nauwe nabuurschap tusschen Neder
land en België, zeide zij, leidt onvermijdelijk hier en daar tot 
economische tegenstellingen en naijver, maar in de twee 
landen ontwikkelt zich een neiging tot beter wederzijdsch 
begrijpen en tot medeleven in elkanders lief en leed, een 
groeiend besef om tot nauwere samenwerking te komen, enz. 
enz. Over de grootste tegenstelling tusschen beide staten 
bewaarde de spreekster het stilzwijgen. Waarom haar rede 
beter aan een feestelijken maaltijd met Belgen ware ge
houden. 

Door toedoen van het „Instituut voor Europeesche Eco
nomie" te Brussel zal eerlang aldaar overgegaan worden 
tot het stichten van een vereeniging, die tot doel heeft de 
„vriendschappelijke" betrekkingen tusschen Nederland en 
België te versterken. Daar tusschen beide staten geen wer-
kelijk-vriendschappelijke betrekkingen mogelijk zijn, zoolang 
de eene een Nederlandsche en de andere een anti-Neder-
landsche staat is, zal deze nieuwe vereeniging vooral moeten 
streven naar de vernederlandsching van Brussel, de verdere 
ontfransching van Vlaanderen en het tegengaan van den 
heilloozen invloed van vreemde overheerschers en de met 
hen samenspannende franskiljons op het Vlaamsche land. 
Wij hebben echter zoo'n vermoeden, dat hare werkzaam
heden in andere richting zullen gaan... 

Ten slotte. In een mededeeling van de Commissie voor 
Pers en Propaganda van den Raad van Vlaanderen over de 
„zonderlinge liefdesbetuigingen van Belgische zijde jegens 
Noord-Nederland" lezen wij met instemming: 

„Dat deze liefdesbetuigingen wel het een of ander sluw plan 
moesten verdoezelen blijkt nu al uit de beschouwingen die 
zekere Belgische bladen aan dat alles wijden. Zeer behoed
zaam nog, om vooralsnog geen aanstoot te geven, bepleiten 
zij de noodzakelijkheid voor beide landen om hunne volle 
aandacht aan de landsverdediging te schenken en liefst samen 
te werken om buitenlandsche vijanden te weren. Het lijkt 
veel op wat Mr. van Cauwelaert in zijn verslag inzake 
het gelukkige getorpedeerde Belgisch-Nederlandsche verdrag 
in 1926 schreef: „Zoolang er tusschen Nederland en België 
geene overeenkomst bestaat aangaande de voorwaarden 
waarin onze legers elkander eventueel een wederzijdscheD 

steun zouden verleenen, zal Limburg voor ons steeds een 
onderwerp van zorgen blijven, maar België wenscht te dier 
zake geen de minste drukking op zijn Noorderbuur uit te 
oefenen". Aan Belgische pogingen om druk op Noord-Neder
land uit te oefenen heeft het, ondanks de stellige verklarin
gen van Mr. van Cauwelaert niet ontbroken en de thans 
opgezette perscampagne opent daartoe ontegensprekelijk 
nieuwe mogelijkheden. Het wordt maar al te duidelijk, dat 
wij thans voor een hernieuwde poging staan om Noord-
Nederland in het vaarwater van het Fransch-Belgisch militair 
akkoord te trekken." 

En Leider Joris juicht 

De Nederlandsche schooljeugd in België 
Eenige honderden leerlingen van middelbare scholen in 

Noord-Nederland hebben einde Mei aan België een drie-
daagsch bezoek gebracht, tegenbezoek van de reis, die een 
aantal schoolkinderen uit België, het vorige jaar naar Noord-
Nederland maakte. Natuurlijk is daarbij het mogelijke ge
daan, om alle Groot-Nederlandsch besef, zoo er dat aan
wezig mocht zijn, uit hunne hoofden te doen verdwijnen, en 
voor hen verborgen te houden, dat in den Belgischen staat 
een deel van het Nederlandsche volk leeft, dat als burgers 
van tweeden rang wordt behandeld. Te Antwerpen loog 
de Schepen van Onderwijs Eekelaers, dat de Vlaming vrij 
en fier in een onafhankelijk vaderland woont, als de Noord-
Nederlander. Natuurlijk werd herhaaldelijk gesuggereerd, dat 
er een „Belgisch volk" is. En natuurlijk werden vele frasen 
en halve of heele onwaarheden uitgesproken door de heeren 
Bovesse, Lippens en van Poelje; de laatste zeide o.m., dat 
de beide „volkeren" in ouden tijd (!) nauw verwant waren, 
maar dat er „een struikgewas van wantrouwen en misver
stand" tusschen beide is gekomen. Te Brussel huldigde de 
N.-Nederlandsche jeugd den onbekenden Belgischen soldaat, 
waarschijnlijk een Vlaming, die voor den vijand van zijn 
volk streed en stierf. Een merkwaardige foto werd van deze 
plechtigheid genomen; men ziet er een groep Noord-Neder-
landsche jongens en meisjes aan Belgisch patriottisme doen 
in de schaduw van den Belgischen leeuw. 

De Nederlandsche franskiljons in België 
gaan geld bijeenbrengen voor het „Neder
landsche" studentenhuis te Parijs 

Natuurlijk, dat kon niet achterwege blijven. Te Brussel is 
voor dit schoone doel een comité gevormd, met Tjarda-le-
Gaulois als eere-voorzitter. De goede Belgen kunnen nu ook 
hun penningske storten. Daar kan niets tegen zijn. Want wat 
doet het er toe, of men al of niet officieel-Nederlander is? 
Hoofdzaak is: de anti-Nederlandsche gezindheid. De Schelde 
ziet er niets anders in, dan een middel om weer eens bij de 
franskiljons van België in het gevlei te komen. 

De roof van de drie Vlaamsche gemeenten en 
de Vlaamsch-nationalistische kamerleden 

Tot onze groote verbazing hebben de Vlaamsch-nationalis
tische Kamerleden zich van stemming onthouden ten aanzien 
van het door den Belgischen Senaat verknoeide wetsontwerp 
inzake het gebruik van het Nederlandsch in rechtszaken, 
waarbij de goed-Vlaamsche gemeenten Evere, Ganshoren 
en St. Agatha Berchem onder de regeling voor Brussel vallen. 
De wet zelf is, vooral daar zij natuurlijk niet wordt toe
gepast, van weinig of geen waarde. Hoe konden de 
Vlaamsch-nationalistische kamerleden zich dan, gezien de 
roof der drie Vlaamsche gemeenten, van stemming ont
houden? Tegenstemmen ware hun plicht geweest! 

Belgica in het moeras 
Onlangs is de ballon „Belgica" opgestegen om voor de 

Belgische tentoonstelling te Brussel propaganda te maken. 
De tocht eindigde niet schitterend: de ballon kwam in een 
moeras terecht. Een gelukkig voorteeken! 
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Zuid-Afrika en het jubileum van den 
Engelschen koning 

Op het kruipdieren-adres van Senaat en Volksraad aan 
den Engelschen koning, dat Gen. Hertzog naar Londen mee
nam, was het Britsche wapen afgebeeld. Te laat bemerkte 
men de vergissing (was het wel een vergissing?), waarna 
een oorkonde met het Unie-wapen per luchtpost naar Lon
den is gezonden. Wélk stuk den koning is ter hand gesteld, 
hebben wij niet vernomen. 

In zijn huldigingsrede tot den jubileerenden koning heeft 
Gen. Hertzog volgens de Afrikaansche bladen o.m. het vol
gende gezegd: 

„By die groot meerderheid, wat nie deur bloedgebonden-
heid aangetrokke voel nie, vervul die herinnering dat dit 
gedurende U majesteit se bewind is wat die Unie sy trotse 
status as 'n onafhanklike staat en 'n gelyke vennoot in 
die Britse Statebond verkry het, altyd met 'n gevoel van 
diepe erkentlikheid en 'n waaragtige begeerte en voorneme 
om in onderdanigheid gehoorsaam te wees aan die wette 
van die Unie en die gebode van Sy Majesteit as hul 
soewerein. Die gelukkige herinnering aan die verkryging van 
die status sal altyd dien as skakel van noue samewerking 
tussen die Unie en die res van die Statebond, oor wie se geluk 
en voorspoed Sy Majesteit nog baie jare mag bewind voer." 

Gelukkig zijn er ook nog andere Zuid-Afrikaners. Zoo 
blijkt, dat velen — maar hun aantal wordt niet genoemd — 
de medailles, door Gen. Hertzog's departement uitgereikt ter 
gelegenheid van het jubileum van den vreemden vorst, niet 
hebben willen aanvaarden. Uit de protesten tegen het alleen 
verstrekken van jubileum-postzegels in sommige plaatsen, 
valt op te maken, dat velen deze postzegels niet wenschten 
te gebruiken. Te Potchefstroom is op het Marktplein een 
rouwbijeenkomst gehouden, waaraan honderden, in rouw-
kleeren, hunne droefheid betuigden „oor die heengegane 
glorie van ons volk" en herdachten „wat ons verloor het 
met die ondergang van die Boere-Republieke". Op 8 Mei 
werd te Pretoria een geestdriftige vergadering, belegd door 
den „Vrijheidsbond", gehouden, waarin geprotesteerd werd 
tegen de viering van het Britsche jubileum. Mr. van Hees 
sprak uit, dat de Britsche koning reeds 25 jaar te lang ge
regeerd heeft; de viering van dit jubileum was voor hem 
slechts een symbool van volksvernedering. Spreker noemde 
het Britsche Rijk een koelie-rijk. „Ons mag nie 'n deel van 
die koelierijk wees nie." Andere sprekers spraken in den
zelfden geest. De heer S. Jacobsz oefende kritiek uit op het 
zwakke, ja „ou-meidige" optreden van de Zuid-Afrikaan-
sche regeering. Allen noemden het een plicht om te streven 
naar de volkomen onafhankelijke republiek van Zuid-Afrika. 
Ten slotte: het machinegeweer-eskadron der studenten van 
Pretoria is, tengevolge van zijn heftige protesten, vrijgesteld 
van deelneming aan de jubileum-parade op 6 Mei. 

De arme Nederlandsche taal 
Bij de onthulling van het monument voor den grooten 

Nederlander van Heutsz op 15 Juni 1.1. te Amsterdam heeft 
minister Colijn gemeend de beteekenis van den generaal-
pacificator niet beter te kunnen kenschetsen, dan door hem, 
tot tweemaal toe, „créateur de valeurs" te noemen. 

Het komt ons voor, dat een Nederlandsch minister-presi
dent bij een Nederlandsche huldiging van zulk een Neder
lander, niet zijn toevlucht had behooren te zoeken bij een 
vreemde taal. 

Het Nederlandsch in de rechtsfaculteit der 
Brusselsche hoogeschool 

Ongetwijfeld in verband met de wet i.z. het Nederlandsch 
in het gerecht heeft de rechtskundige faculteit van de Vrije 
Universiteit te Brussel besloten, dat met ingang van 1 Octo-
ber a.s. af alle leergangen zoowel in het Nederlandsch als 
in het Fransch zullen worden gegeven, te beginnen met die 
voor het eerste doctoraat in de rechten. Wat er van dat 
besluit in de praktijk terecht zal komen? 

Een klein-Hollandsch leeraar 
In de N. Rott. Ct. heeft een inzender er tegen geprotes

teerd, dat de Nederlandsche jongens en meisjes te Brussel 
den onbekenden Belgischen soldaat hebben gehuldigd. Zijn 
protest komt niet voort uit Nederlandschen afkeer van zulke 
Belgisch-patriottische vertooningen, maar uit afschuw... van 
den oorlog. 

In een niet minder zonderling stuk komt de heer W. 
Lubberink, leeraar aan een H.B.S. te Haarlem, daar tegen 
op. Vrede en vriendschap met de Belgische stamverwanten 
(ja, waarlijk, het staat er)! doceert deze heer. Mits — „men 
ons maar Nederlanders laat blijven en onze vrienden be
zuiden den Moerdijk: Belgen." 

Dat vriendschap met België vijandschap beduidt met het 
bewust-Nederlandsche deel van ons volk ten zuiden der 
staatsgrens, is aan dezen opvoeder der jeugd blijkbaar nog 
niet duidelijk. 

Oneerlijkheid als gevolg der vermuilezeling 
Op den lsten Pinksterdag trok een fraaie en uit historisch 

oogpunt merkwaardige folkloristische ommegang door Brus-
sel's straten, getuigend van de oude zeden en gewoonten, 
den ouden volkschen zin en den humor in de oude Vlaamsche 
hoofdstad van Brabant. Maar in één opzicht was het na
tuurlijk-Vlaamsche karakter van den stoet vervalscht: de 
oorspronkelijke Vlaamsche opschriften der vaandels van 
gilden en genootschappen waren bijna alle verfranscht. 

Op het internationale Pinkstertoernooi te Brussel heeft het 
elftal van de Amsterdamsche voetbalclub Ajax den wedstrijd 
met 2—1 van het krachtige Fransche elftal van Sochaux 
gewonnen, nadat het eerst het Poolsche beroepsspelerselftal 
Wisla met 5—3 had verslagen. Het had dus op kranige 
wijze de eerste plaats veroverd. Intusschen hebben de Beule-
manners, die het toernooi hadden ingericht, den als eersten 
prijs bedoelden beker, welke door de Brusselsche „Soir" was 
geschonken, aan Sochaux overhandigd, den tweeden prijs 
aan de Liersche Sportkring (den dag te voren door 
Sochaux met 8—0 verslagen), terwijl de winnaar van het 
toernooi, Ajax, elf door „Het Laatste Nieuws" ter beschik
king gestelde medailles kreeg, die natuurlijk werden gewei
gerd. De Fransche spelers zijn met den beker naar Parijs 
vertrokken, de verontwaardiging der Ajacieden poogde men 
te sussen door hun alsnog een „kunstvoorwerp" te beloven... 

Mr. A. J. van Vessem in de Eerste Kamer 
De leider van de N.S.B. heeft als een der twee leden, 

die namens de N.S.B. in de Eerste Kamer zitting zullen 
nemen, aangewezen Mr. A. J. van Vessem. Zijn belangrijke 
staat van Dietsche diensten is zóó bekend aan onze lezers, 
dat wij het overbodig achten daarvan in ons blad een op
somming te geven. Een der oprichters van den Dietschen 
Bond en hem blijvend trouw, heeft hij zich buiten Dietschen 
kring vooral bekend gemaakt als hardnekkig en scherp
zinnig tegenstander van den huiverenden minister van Karne-
beek bij den strijd over het Moerdijk-kanaal. 

Wij vertrouwen, dat in 't bijzonder op het gebied van 
buitenlandsche zaken Mr. van Vessem de Dietsche stem zal 
doen klinken in de Eerste Kamer, en zoo hij er al niet in 
mocht slagen in den geest van het Plein verbetering te 
brengen, althans het Nederlandsche volk ervan zal door
dringen, hoezeer die geest verbetering behoeft. 

De Belgische generaal Jacques 
De Belgische generaal Baron Jacques, voor wien te Diks-

muiden het gedenkteeken is opgericht, dat onlangs gedeeltelijk 
is vernield en dat helaas nog niet naar het Walenland is 
overgebracht, was, naar wij in het Vlaamsche Volk lazen, 
degene, die, tegen het einde van den wereldoorlog aan zijn 
troepen last gaf, Hollandsch-Limburg binnen te rukken en 
Maastricht te bezetten. Gelukkig slaagde een onzer Vlaam
sche vrienden er in, het Engelsche opperbevel te waarschuwen 
en zoo dit plan te verijdelen. 
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Vlaanderen en het gedenkteeken voor 
René de Clercq 

Het Vlaamsche Front te Antwerpen wijst ons er op, dat 
het reeds half December 1934 een welgeslaagde René de 
Clercq-avond heeft gehouden, met rede, deklamatie en zang, 
die het gevolg had, dat aan den penningmeester van het 
Comité voor het gedenkteeken een bedrag van fr. 605.50 
kon worden toegezonden. Een voorbeeld ter navolging! 

Op 30 April werd te Antwerpen weder een kunstavond 
ten bate van het grafmonument voor René de Clercq ge
houden, waarbij Fernand Vercnocke uit Oostende over de 
Clercq sprak als dichter en strijder. 

In dit verband herinneren wij ook aan de verschijning van 
het Mei-nummer van de Blauwvoet, aan onzen dichter-
strijder gewijd, waarvan de inhoud elders in ons blad wordt 
vermeld. Dit nummer kost slechts frs. 4.—. Men storte dit 
bedrag op de postrekening van de Blauwvoet te Leuven: 
149060. 

Straatnamen te Kaapstad 
Tengevolge van de ijverige bemoeiingen van het Kaap-

stadsche „Skakelkomitee van Afrikaanse Verenigings" heeft 
de Kaapstadsche Stadsraad zich bereid verklaard om Afri-
kaansche naambordjes te verstrekken en oorspronkelijke 
Nederlandsche straatnamen te herstellen. 

Het tweetaligheidsbeginsel zal dus ook toegepast worden 
ten opzichte van de straatnamen. Wat thans Longstreet, 
Hopestreet, Pepperstreet heet, wordt herdoopt in Lang
straat, Hoopstraat en Peperstraat. 

„Ars Belgica" 
Verschenen is het 3e deel van de reeks „Ars Belgica", 

waarin voornamelijk Vlaamsche monumenten worden be
schreven, die als „Belgische" monumenten worden gedood
verfd, omdat zij zich in het tegenwoordige België bevinden. 
In dit derde deel is Stan Leurs aan het woord; hij schrijft 
over de „Belgische" monumenten van Lier. Wij meenden, 
dat de heer Leurs zich als Vlaamsch-nationalist beschouwt. 
Klaarblijkelijk is dit onjuist. 

Geschiedenis van de Afrikaansche 
Bijbelvertaling 

De te Amsterdam studeerende Zuid-Afrikaner P. J. Nie-
naber heeft een werk geschreven over „Die geschiedenis 
van die Afrikaanse Bijbelvertaling" die, na vele jaren van 
voorbereiding, eindelijk in 1934 is verschenen. Deze geschie
denis, zegt de schrijver, „moet ons altijd en gedurig beskou 
as 'n uitvloeisel van die strijd vir Afrikaans." Het boek 
bevat o.m. belangwekkende proeven van oudere vertalingen 
en mededeelingen over de samenwerking van Bijbelvertalers 
en taai-adviseurs. Een prettig leesbaar boek, dat toch niet 
„populair" is in den slechten zin van het woord. 

De „Nederlandsche" Vereeniging het 
Legioen van Eer 

In een der eerste dagen van Juni hield deze tegennatuur
lijke Vereeniging haar jaarlijksche vergadering, onder voor
zitterschap van den luit.-gen. b.d. H. L. van Óordt. De heer 
Paul Béchet, vertegenwoordiger van den Franschen gezant 
te 's-Gravenhage, vereerde de vergadering met zijn tegen
woordigheid. Besloten werd een bedrag van 250 gld. te 
zenden „voor de kanselarij der orde als bijdrage ten behoeve 
van het doel waarvoor de vereeniging is gesticht" lazen wij 
in de N. Rott. Ct. Gelukkig niet meer dan 250 gld. naar 
Parijs, voor een niet-Nederlandsch doel. Toch wordt het meer 
dan tijd, dat deze Vereeniging op de lijst der verboden ver-
eenigingen wordt geplaatst. 

Een Vlaamsche radio-avond van de V.A.R.A. 
Op 8 Juni heeft de sociaal-democratische arbeiders-omroep 

in Noord-Nederland een Vlaamsche avond ingericht, waar
van veel goeds kan worden gezegd, al ademde zij natuurlijk 
geen echt-Groot-Nederlandschen geest. Natuurlijk kon de 
Belgische gezant in Nederland, die nog steeds niet behoorlijk 
Nederlandsch blijkt te kunnen spreken, het niet nalaten, vol
gens de gebruikelijke methode van officieele Belgen in 
Nederland en tegenover Nederlanders, Vlaanderen min of 
meer te vereenzelvigen met België, maar hij maakte het niet 
al te bont, en de inleider Herman Teirlinck zei goede dingen, 
o.m. dat Nederland en Vlaanderen één hart hebben, en dat 
dit hart Nederlandsch spreekt. Wij hopen, dat deze avond 
Nederland dichter bij Vlaanderen, en dus verder af van 
België, heeft gebracht. 

Uit Nederduitschland 
Op de Luneburgerheide is 2 Juni j.1. een gemeenschapshuis 

der vrienden van het Nederduitsche taalgebied feestelijk in
gewijd. Aanwezig waren o.m. Dr. Antoon Jacob, Stijn 
Streuvels en Dr. R. Steinmetz (uit 's-Gravenhage). Laatst
genoemde hield een rede, waarin hij wees op de wenschelijk-
heid, dat men in de plat-Duitsche gebieden van Duitschland 
in de scholen naast hoog- en plat-Duitsch ook Nederlandsch 
leert. 

De Bremensche senator voor het onderwijs Von Hoff heeft 
aan de schoolleiders in stad en land Bremen opdracht ge
geven er voor te zorgen, dat de leerlingen het platduitsch 
machtig zijn. In iedere klasse moeten eenige platduitsche 
boeken gelezen, eenige platduitsche liederen gezongen en 
eenige platduitsche gedichten geleerd worden en het wordt 
wenschelijk genoemd, dat van het eerste schooljaar af eenige 
uren aan de kennis van het platduitsch worden gewijd. Te 
Hamburg is reeds een jaar geleden een soortgelijke aan
schrijving tot de schoolhoofden gericht. 

Waarschuwing tegen de Rhodes-film 
Bij de African Consolidated Theatres bestaat het plan om 

een film te vervaardigen van Cecil John Rhodes, die zulk 
een rol heeft gespeeld in de verengelsching van Zuid-Afrika 
en de insluiting van de Bóeren-Republieken door de stichting 
van Rhodesia. De film zal in Zuid-Afrika worden vervaar
digd, met de Afrikaansche natuur als achtergrond. 

Onlangs heeft de Raad van de Akademie vir Taal, Let
tere en Kuns dit plan op zijn vergadering besproken, naar 
aanleiding van de voorbereiding voor de vervaardiging van 
deze film waarmee men reeds geruimen tijd bezig is. De Raad 
heeft besloten om te waarschuwen tegen de vervaardiging 
ervan, daar zeer groot gevaar bestaat, dat de film aanstoot 
zal geven. Het standpunt, in het besluit weergegeven, is dat, 
wanneer er iets wordt weggelaten van of toegevoegd aan 
het betrokken tijdperk, de film onwaar zal zijn en dat de ver
tooning ontijdig zal zijn, omdat de geschiedenis nog heel jong 
is en veel menschen, die er bij betrokken zijn, nog leven. 

Een afschrift van het besluit is aan den Eersten Minister 
gezonden. Daar voor dezen echter Engeland „de beste 
vriend" is geworden, zal hij verheerlijking van den besten 
vriend van den besten vriend waarschijnlijk wel zeer toe
juichen. 

De Dietsche Landdag te Antwerpen 
Evenals het vorig jaar ontvingen wij de nadere bijzonder

heden over den Dietschen Landdag te laat, om ze nog in 
ons vorig nummer te kunnen vermelden. Zij zijn thans in ons 
bezit, maar evenals het vorig jaar verschijnt dit nummer, 
als de Landdag weer achter den rug is. Men verwijte ons 
dus niet, dat wij — minder dan wij gaarne hadden gewild — 
op dezen Landdag de aandacht hebben gevestigd. 

De inhoud van den 9den Jaargang wordt verzonden bij 
het eerste nummer van den nieuwen jaargang. 
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