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RENÉ DE CLERCQ 50 JAAR. 
Met den vijftigsten verjaardag van onzen 

vriend en mederedakteur René de Clercq bren
gen wij hem onze beste gelukwenschen. Wij 
achten het echter overeenkomende met onze 
bescheidenheid hemzelven en anderen hier aan 
'het woord te laten. 

R. de Clercq zelf verklaarde in een vraag
gesprek, dat in de Schelde van 14 Nov. 1927 
voorkwam: 

— Voor Nederland! Ja! zegt De Clercq zacht. 
Voor Nederland. Daar en hier is Nederland. 
I'k heb dat eens gezongen — en dat was geen 
beeldspraak. Evenmin als het „Nederland, mijn 
land geworden", dat op 11 Juli in uw 'blad ver
scheen. Als ik mijn diepste gevoel laat spreken, 
dan moet ik zeggen, na negen jaren ballingschap: 
,,Ik heb mijn land niet verlaten. Ik ben, neen, 
wij zijn, wij allen, Nederlanders, spijts wie en 
spijts wat ook. Wij kunnen niet anders. Dat we 
't eens anders hebben gewild — of geduld 
heeft zidh wel wreed op ons gewroken door het 
kunstmatig ontstaan van 'België, dat de schuld is 
van Vlaanderen's rampspoed. Niet bij de Walen 
hooren wij thuis — maar bij het Noorden van 
eigen taal en aard en ras. 

De na-oorlogsche Belgische terreur, die ons 
hierheen dreef, heeft ons daarmee dan ook een 
onschatbaren dienst bewezen. De faam van den 
,,Bels" toch was hier, in Noord-Nederland, voor 
1914 al niet erg schitterend, en het grof, lawaaie
rig gedoe — om niet méér te zeggen — van vele 
vluchtelingen had daar alvast geen verbetering 
in gebracht. Maar de aanwezigheid hier van 
een paar honderd activisten, de keurbent van 
onze strijders, die, zwaar-geslagen, met mannen-
fierheid hun lot droegen en bescheiden hebben 
gewerkt om het te keeren, heeft den Vlaming 
een plaats veroverd in de achting van steeds tal
rijker stam- en taalgenooten. Wat de „Belzen" 
hebben verkorven, maakten de.... landverra
ders weer goed. Ga nu maar eens onder 't volk 
hier, en overtuig er u zelf van, of ze niet stilaan 
leeren den Vlaming uit den „Bels" te onderschei
den. En de jeugd, de studeerende jeugd, de 
bloem, de toekomst van het land — we hebben 
dat voor enkele maanden zoo heerlijk kunnen 
meemaken — voelt niet Hollandsch alleen, 
ze voelt Nederlandsch, Groot-Nederlandsch, 
Dietsch. „De Dietsche Blazers", zoo heet hun 
pas gestichte harmonie, die binnenkort naar 
Leuven komt.. . . 

— En er een feestelijk onthaal zal genieten, 
meenen we te mogen voorspellen. 

Zoo hebben dan de uitgeweken activisten met
terdaad het antwoord gegeven op die vragende 
kladht — of die klagende vraag, die u eens zongt: 

— Wat doen wij voor u, arm Dietsch, arm 
Dietsch? 

Ja, dat mag men in Vlaanderen wel weten; 
er wordt hier uitstekend gearbeid. Wij hebben 
invloed gekregen en den weg gebaand naar be
ter begrijpen, naar bewuster liefde tusschen 
„hier" en „daar", die samen Nederland zijn. 

— U zelf trouwens 'heeft reeds in tallooze ste-
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den en dorpen en dorpjes zelfs, door het gespro
ken woord de Groot-Nederlandsche Boodschap 
gepredikt? 

Als u daar dan toch aan herinneren wilt, 
— inderdaad, en nergens ben ik gestuit op tegen
spraak, zelfs niet op onverschilligheid. Overal 
wordt met geestdrift — stormachtige geestdrift 
zelfs — toegejuicht, als wij de hoogere eenheid 
van Nederland verkonden. Ik overschat niet, als 
ik zeg, dat ruim 50.000 Nederlanders die lezin
gen hebben bijgewoond. U ziet, België heeft 
niet vermocht ons de wapens uit de hand te 
slaan. Wij hebben een taak te vervullen, ook 
hier.... . 

En, om met ik weet niet welken discipel 
van Speenhoff te spreken [als 't Speenhoff zelf 
niet is): „Dan ben je thuis" Dus heim-
wee.... nihil7" 

— Zeg dat nu niet! protesteert De Clercq. Lik 
mensch is een egoïst — ik hou van mezelf, van 
mijn ouders, omdat hun vleesch en hun bloed — 
mijn vleesch en mijn bloed is, — van mijn vader
huis, omdat ik er gegroeid ben, van mijn dorp, 
van mijn streek, van mijn Vlaanderen, omdat die. 
in steeds breeder kring, mij 't meest eigen zijn... 
Daar kunt ge niet tegen op — en het komt er 
alleen op aan van het kleinste egoïsme te stijgen 
tot het grootste — dat u weer met de gemeen
schap vereent en niet.... omgekeerd. Maar ik 
verlang hartstochtelijk naar Vlaanderen terug. 

DE VLAAMSCHE KOFFIEKAN. 

Even zwijgt de verbannen dichter. Een paar 
malen een handgebaar, of hij spreken wou, en 
dan weer aarze'lt. Ten slotte: 

Kijk, ik zal 't u maar vertellen. Eens heb 
ik dat heimwee bijzonder sterk gevoeld. Om een 
nietigheid of zijn er wel nietigheden? Kort
om, ik zou een lezing houden in Zeeland. In een 
dorpje, vlak bij de grens, moest ik wachten op 
de bus. Ik stap een herberg binnen. Een Vlaam-
sche herberg was 't, als thuis. Plots zie ik op de 
kachel een koffiekan staan, een Vlaamsche kof
fiekan, met een zak - •.. Lach nu niet.... 

— Ik denk er niet aan te lachen. 
— Met een zak, ja, zooals er hier in Nederland 

geen zijn. Dat pakte me zoo, dat de tranen in 
mijn oogen schoten. En een toonbank lijk in 
moeders huis. Ik was alleen — en ik ben gaan 
tappen.... 

— Slotsom: moraal uitstekend. 
Wel ja! Och, in den beginne, natuurlijk een 

beetje financieel gedobberd. Maar dat is niet zoo 
erg, als ge er uw vrijheid mee koopt. En een vrij 
man als nu ware ik nooit geworden, hadde België 
mij niet den dienst bewezen — dat is al nr. twee! 
— mij uit mijn leeraarsambt te ontslaan. Vrijheid 

is mijn kostbaarst bezit, en, al ben ik dan ook 
nooit zonder uiterste zorg, ik acht ze er niet te 
duur mee betaald. Dat is misschien stout ge
sproken, — maar koppige trots zit mij nu een
maal in 't bloed. Koppige trots is het juist, waar
aan Vlaanderen alLereerst behoefte heeft, 

,,Toen ik een kleine jongen was, zei mijn moe
der mij eens: „Waarom, jongen, zijt ge altijd zoo 
opvliegend, zoo trotsch. Uw vader was heel an
ders, en ik ook. Ge moet u kunnen onderwer
pen." Maar ik heb het nooit willen kunnen. Mijn 
vader was vlaskoopman, vlasbewerker, zeel
draaier. Hij werkte zijn handen krom — en moe
der ook. Met hun leven van eerlijken, taai-vol
hardenden arbeid, hun nederigheid, hebben ze 
een kapitaal van trots voor hun kinderen ver
gaard. Dat kapitaal héb ik gebruikt. Laat het 
jonge Vlaanderen hetzelfde doen. 

„Die trots is — mijn trots. Ik ben er, mijn 
leven lang, overal om weggejaagd, maar ik leg 
hem niet af. 

— Dus, de afstelling door Havere was 
geen debuut? 

Lang niet. Toen ik in de kostschool te Thielt 
op 't punt stond mijn middelbare studies te vol
einden, moest ik er al aan gelooven. De princi
paal ontbood mijn moeder: ik werd doorgezon
den. „Een goede jongen, een uitstekend leer
ling, zei hij, maar hij is bekwaam een millioen 
man achter zich in de revolutie te sleepen," Ik 
voelde en handelde te Vlaamsch en te vrij. Ik 
kwam te vinnig in opstand tegen al wat mij on
waar of onrechtvaardig scheen. Dat was de die
pere grond van die eerste doorzending, waartoe 
een poëtische jeugdzonde van mij, „Het Haantje 
van den Toren" geheeten, en verkeerdelijk als 
een schimpdicht op een der leeraars beschouwd, 
de aanleiding werd. Ik heb daarna te Kortrijk en 
later aan de Gentsche Universiteit gestudeerd 

ik ben er steeds een vrij man gebleven, al 
heeft men mij daar (hoe, dat begrijp ik nog steeds 
niet best) niet aan de deur gezet. „Kruip nooit en 
kruip voor niemand," zooals de Mont dichtte. 
Ook niet, allerminst zelfs, voor België, België 
dat halfslachtig, huichelend, karakterloos, sluw, 
zonder wijsheid, grenzeloos verwaand, achterlijk 
door eigen schuld, gewetenloos, dom-wreed en 
wreed-dom is. Voor Vlaanderen is België het 
booze. Het fnuikt alle grootheid. Het duldt geen 
grooten, of 't sluit ze tusschen hooge muren op, 
als Borms, de groote, een van de grootste men-
schen, ik ben ervan overtuigd, die ooit hebben 
geleefd. Koning, prinsen, ministers vergaan, als 
de schaduw. Borms is onsterfelijk. Eens, in 1917, 
na mijn terugkeer uit Nederland, ontmoette ik 
Borms te Brussel. En hij zei me: „De Clercq, ik 
benijd u om uw martelaarschap!" Mijn afstelling, 
een martelaarschap! Wat zijn we er sindsdien op 
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vooruitgegaan. Ik antwoordde: „Borms, uw beart 
komt!" Zijn beurt is gekomen, — late Vlaanderen 
zich dat Godsgeschenk waardig toonen! Kijk, nu 
moet ik denken aan Anseele, mijn vriend uit 
vroeger jaren.... 

— U hebt hem in „Harmen Riels" geteekend? 

MINISTER EN TERDOODVEROORDEELDE. 

— Inderdaad: de vroegere Anseele, Eedje. . . . 
Op een goeie dag, in den zomer van verleden 
jaar, liep ik hem haast tegen 't lijf, in de Kalver-
straat te Amsterdam. „Dag, Anseele," zeg ik. 
,,Dag De Clercq," En. ... de Belgische minister 
en de Vlaamsche banneling gaan samen een potje 
'bier drinken op den Dam. Het gesprek loopt na
tuurlijk over den goeden, ouden tijd en ons bei
der wedervaren, sindsdien. „Gijlie moet terug
komen! Het is een schande dat ge hier moet blij
ven!" roept Anseele uit, en beukt met de vuist 
op de tafel, „Maar gijlie hebt ook niet genoeg 
gestreden!" ging hij vcort. „Zie naar ons, hoe wij 
d'r gekomen zijn. En dan, De Clercq, ge zijt een 
stommeling geweest. Waarom hebt ga niet ge
daan wat ik deed. Ik heb invloed, ik ben rijk, al 
ben. ... en blijf ik: socialist!" 

s Avonds was Anseele dan nog, op mijn ver
zoek, te gast bij onzen goeden vriend, H. Corne-
lis, te Amsterdam. Zeg, wat ge wilt, dat was 
vriendelijk en. .. . moedig.... 

„Zie, dat was ook een in wie ik eens geloof
de. .. . Maar het is zoo moeilijk in België, als 
„Bels", u zelf trouw te blijven." 

Dat zal dan wel het leidmotief van heel De 
Clercq's rijk en sterk innerlijk leven zijn, zichzelf 
trcuw blijven, zichzelf vrij uitleven, spijts alles 
en allen. Spijts broodroof en ballingschap, als 
Vlaming. En als kunstenaar. Want den dichter 
hebben we wel een beetje vergeten, en — niet 
alleen den dichter. 

— Het heeft, vele uwer bewonderaars in 
Vlaanderen verbaasd u plots als componist aan 
't werk te zien. .. . Hoe kwam u daar toe? 

HOE MEN TOONDICHTER WORDT. 

— Zal ik u vertellen. Op een nacht kon ik den 
slaap maar niet te pakken krijgen. Waarom? 
Ja, waarom blijft ge soms uren lang in uw bed 
draaien en keeren zonder rust noch duur? Ik had 
n.l. pas een paar liederen gedicht en plots 
word ik gewaar dat daarop vanzelf melodieën 
docr mijn hcofd komen ruischen. Onzin! zeg ik. 
Maar daarmee liet mijn nieuwe plaag mij niet 
los. En — er zat niets op dan die wijzen, zoo goed 
en zoo kwaad als 't ging op te teekenen. . .. Lie
ven Duvosel schreef er daarna een begeleiding 
bij — en zoo zijn die eerstelingen verschenen. 

Maar dat voldeed me niet — en ik heb me dan, 
op mijn twee en veertig, aan de studie van de 
harmonie gezet. Zoo componeerde ik dan tot nu 
tce meer dan een 200-tal liederen, waarvan een 
50-tal op oud-Nederlandsche teksten, een 12-tal 
op Burns enz. Tot ik, van een onzer meest be
kende Nederlandsche vrienden, die zich onder 
den deknaam „Volker" schuil houdt, een opera
tekst onder handen kreeg: „Huibert Poot". Dien 
heb ik getoondicht, en waarschijnlijk komt het 
te Haarlem tot een uitvoering door het pas-ge
sticht operagezelschap Pauwels. Wat mijn mu
ziek waard is? Het eenige wat ik weet is: dat ik 
niet anders kon, dan ze te schrijven. Iemand als 
Roentgen, de ex-directeur van het Conservato
rium te Amsterdam, prees ze als origineel, echt-
Nederlandsch. Mogelijk droeg mijn tamelijk uitge
breide kennis van middeleeuwsche liedermuziek 
daartoe bij. Wat er van zij, ik ga d'r niet weer 
aan tenzij het moet. Componeeren mat mij ont
zettend af. Zoo kreeg ik, voor dat paar bedrijven, 
de melodische lijn klaar op drie weken, maar de 
klavierbewerking heeft, zes a zeven maanden 
lang, veertien uren daags geëischt, en dan heeft 
Jef van Hoef nog voor de orkestratie moeten 
zorgen. Ik ben geen vakmensch, ziet u, en 
iedere compositie wordt wat anders — brengt 
nieuwe moeilijkheden en stelt nieuwe eischen, — 
of wordt niets. Nu, ik weet nooit zelf vooraf wat 
ik deen zal. Dus: geen voorspellingen. 

— Heeft ondertusschen de dichter het gelag 
niet moeten betalen van „die nieuwe Lente en 
dat nieuw geluid?" 

— Ik geloof het niet. Want ik heb ook als dich
ter een nieuwe revolutie, geen stilstand, doorge
maakt. Ge weet hoe ik gegroeid ben uit de liefde 
tot het oude volkslied, tot de groote klassieken, 
Vondel, Goethe, Shakespeare, Shelley, Burns, 
tot onze eigen Vlaamsche baanbrekers: Conscien-
ce en Gezelle, ook Ledeganck en Van Duyse. Ik 
ben echter niet in mijn lyrischen aanhef blijven 
steken. Lyriek zegt: jeugd. En de dichter die niet 
verstart, moet, met de jaren, fataal tot het 
epische en het dramatische groeien. Zoo schreef 
ik voor jaren al „Tamar", terwijl, uit dezelfde 
Bijbelsche bron geput (ik houd meer van den 
oerkrachtigen, hartstochtelijken Bijbel dan van 
de Grieken die met hun fabels toch steeds meer 
maakwerk leveren), drie treurspelen: „Caïn", 
dat thans in Groot-Nederland verschijnt, „Saul 
en David", dat geheel — en „Absolon", dat bijna 
klaar is. Als u een leuze wil, zou ik zeggen: „Te
rug naar de klassieken, naar Vondel, langs en 
door Shakespeare en Goethe heen? Maar ik hou 
niet van leuzen. Verder schreef ik, tijdens mijn 
ballingschap: „Maria-Magdalena", een Bijbelsch 
verhaal, in den trant van Tamar (1919) „Het 
Boek der Liefde" (1921), „De Meidoorn" (1925), 
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en, in proza: „Het Zonnetluitje" (1926) en „De 
Wijnavond bij Dr. Aldegraaf , beide satirisch, In 
't laatste, dat zoo juist bij den dapperen Lannoo 
te Thielt verschijnt, heb ik zoo ongeveer al uitge
zegd wat mij op het hart lag. Misschien wordt 
het mij weer met een geweldig kabaal betaald 
gezet, maar — dat is bijzaak. Ik moest dat boek 
schrijven, en het publiceeren — zooals 't er 
s t o n d ,  z o n d e r  é é n  l e t t e r  e r  a f . . . .  

Het uur van scheiden naakt. De Clercq zwijgt 
een heele poos. En plots: 

— Ja, dat moet er nog af, dat moet ge de vrien
den in Vlaanderen nog zeggen: ik blijf er bij: 

Als 't kogels regent, 
Zoo God me zegent, 
Wil ik er bij zijn!" 

Sommigen hebben een tegenspraak meenen te 
ontdekken tusschen dat vers — en mijn uitwij
k i n g .  Z i j  h e b b e n  m i j  —  i k  b e g r i j p  n i e t  b e s t  h o e -
verkeerd begrepen. Ik zal er bij zijn, als t ko
gels regent aan beide kanten. Maar ik voel niets 
voor den executiepaal. Ik ben zoozeer activist 
dat ik liever sla en slagen krijg. 

Ik zal er bij zijn als ik zelf een goed, scherp 
geweer in handen kan houden en — ik schiet met 
kwaad. Thans scherp ik zwaarden en giet kogels. 
Lijk Uilenspiegel, Vraag Lamme Goedzak dat hij 
me helpen zou." 

Lamme Goedzak die dit leest — hiermee heb 
ik aan 's dichters verjaardagsverzoek voldaan. — 
De beurt is aan U! F- M-

Van de hand van Wies Moens lezen wij in 
Jong Dietschland van 25 November 1927: 

In Maart 1928 zal de dichter Karei Van de 
Woestijne zijn vijftigste verjaardag vieren. Van 
het tijdschrift „Dietsche Warande en „Belfort 
zal het Februarinummer geheel gewijd zijn aan 
de figuur en het werk van de Vlaamse Florentij
ns 1_ zoals Van de Woestijne wel eens werd 
geheten. Vogels van diverse pluimage, pardon: 
schrijvers van diverse geestesrichting, zullen aan 
dat speciaal nummer ter ere van de zanger van 
„Het Vaderhuis" en „De Modderen Man me
dewerken. De vrijzinnige professor August Ver-
meylen zal er in figureren naast een van de meest 
markante vertegenwoordigers der Roomse kui
tuurbeweging in het Noorden, Willem Nieuwen-
huis; Achilles Mussche, die leeft in de romantiese 
Tolstojaanse sfeer, zal er zijn bijdrage zien m 
verschijnen naast die van Marnix Gijsen, wiens 
leven geörienteerd is naar het Kruis op de koepel 
van Sint Pieter; Frederik van Eeden zal er in 
komen aandragen met zijn hulde, na Israë 

Querido; het proza van Joris Eeckhout zal er in 
voorafgaan aan dat van Emmanuel de Bom, en 
zó verder. Er zal een bloemlezing verschijnen uit 
het werk van Karei van de Woestijne, ver
zorgd door kapelaan Eeckhout en August Van 
Cauwelaert, en een andere, samengesteld door 
de heer Toussaint van Boelaere. Eindelik, of lie
ver natuurlik, zal er ook ter ere van de dichter 
een banket worden gehouden door de Vereniging 
van Letterkundigen. Hoeveel het zal kosten om 
aan dat banket mede aan te zitten, zal later nog 
wel door het Bestuur der Vereniging worden be
kend gemaakt. 

Op 14 November j.1. is een Vlaams dichter van 
dezelfde generatie als Van de Woestijne — René 
de Clercq namelik — zijn vijftigste levensjaar in
gegaan. Nog nergens hebben wij het bericht gele
zen, dat een van onze gevestigde Vlaamse tijd
schriften het plan had opgevat, een speciaal 
nummer te wijden aan de figuur en het werk van 
déze Vlaamse zanger. Wij hebben ook niet ge
hoord, dat de Vereniging van Letterkundigen zou 
van plan zijn, de Clercq te huldigen met een 
Rabelaisiaans eetmaal, naar de $eest van 

schrijver van „Een Wijnavond bij Dr. Aldegraaf . 
In geen enkele Vlaamse krant lazen wij de teicst 
van een telegram, waarin de Vereniging de dich-
ter-'banneling geluk wenste bij gelegenheid van 
zijn vijftigste verjaardig. . D -

Voor het officiële litteraire Vlaanderen is Rene 
de Clercq een kompromitteerend personage. Hij 
is dat geworden door zijn adhaesie aan het poli
tieke streven der Vlamingen onder de bezetting, 
door zijn aktivisme dat hem in 1918 vóór de keuze 
plaatste: de gevangenis of de weg der balling
schap. Deze felle aanklager van het régime dat 
Vlaanderen langzaam maar zeker naar de dood 
drijft, heeft het aleen maar aan.... zichzelf te 
wijten, dat zijn konfraters in de litteratuur, die 
het zich in de Belgiese atmosfeer zo behaaglik en 
zo komfortabel mogelik hebben gemaakt, nu een
maal op hem moeten néerzien als op een 
„geus", die alleen maar verdient door „geuzen 
te worden gehuldigd 

Van de Woestijne en De Clercq. Ziehier, van 
een algemeen standpunt uit beschouwd, twee 
dichters, die ieder van uit een bepaalde gevoels-
en verbeeldingswereld, ieder naar eigep persoon-
like trant, zo niet even vormelik-sterk en even 
geestelik-diep dan zeker toch even „vitaal , de 
Vlaamse ziel, in enkele van haar meest glanzende 
waarden, op éénzelfde tijdstip tot openbaring 
hebben gebracht in hun kunst. — Maar de Clercq, 
hij vond in zijn grote, vurige liefde voor de 
Vlaamse gemeenschap, de kracht tot de buiten-
litteraire daad, waartoe, in de zelfde tragiese ure 
van Vlaanderens geschiedenis, Van de Woestijne, 
en zovele anderen met hèm, in hun louter-artiest-
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schap, hun hoogheilig individualisme, niet eens de 
aandrang hebben gevoeld. De Clercq werd de 
blazer op de vlaamse noodhoorn — en de anti-
Vl'aamse macht ontzette 'hem uit zijn ambt als 
leraar bij het Middelbaar Onderwijs, joeg hem de 
grens over en veroordeelde hem tot vele jaren 
dwangarbeid. En terwijl hij het zure brood brak in 
een koude kamer te Amsterdam, lieten Van de 
Woestijne en de anderen zich neêr aan de „rijke 
tafelen" van hen, die Vlaanderen steeds als een 
Lazarus zijn honger hebben laten uitschreeuwen 
op de drempel 

Het zal nu misschien weer worden gezegd, dat 
wij dit alles maar neerschrijven uit de lust om 
aan te vallen, uit een „uit verbittering geboren 
negativisme". Hoe weinig toch kennen en begrij
pen diegenen ons, die zó redeneren. Niets weten 
zij, maar ook niets, van de treurnis, die wij in het 
hart dragen wegens het feit, dat zij, die wij mede 
erkennen als onze „litteraire Groten", dat men
sen als een Streuvels en een Van de Woestijne, 
aan wier kunst wij tot zelfs een deel van onze 
„flamingantiese" vorming te danken hebben, het 
karakter missen om te staan, zo niet als leiders, 
in de aktieve zin, dan toch als begunstigers, 
openlik en onbeschroomd, daar waar zij, om 
reden alléén reeds van hun geestelik verkoren
zijn, zouden móeten staan: 

aan de spits van onze strijd tegen de machten, 
die Vlaanderen er tce dwingen, zijn kulturele 
idealen na te streven in de donkerten van het 
meest vernederende, van het meest verfoeilike 
knechtschap! 

W. MOENS. 

Ook in het Novembernummer van de ver-
eenigde tijdschriften „Caeeilia" en „Het Mu-
ziek-ColIege" is de Clercq gehuldigd. 

Onder het oüschrift „René de Clercq 50 jaar" 
lezen wij in dat blad: 

Toen ik in November 1914 voor de Gezelle-
Tentoonstelling van de R. K. Leeszaal te 's Her
togenbosch een lijst samenstelde van de com
posities op gedichten van Gezelle, legde ik te 
gelijk een lijst aan van de composities op woor
den van René de Clercq. 

Daar deze dichter en woordkunstenaar ook 
toondichter is en 14 November 50 jaar wordt, 
met welke halve eeuw van leven en werkzaam
heid op litterair gebied ik hem hartelijk geluk-
wensch, wil ik t h a n s, en in dit Muziektijd
schrift, enkele bijzonderheden van die, tot heden 
aangevulde lijst mededeelen. 

Ik vond dan: juist 200 composities op 106 
gedichten van De Clercq, wel een bewijs, dat 

hij een populaire Vlaamsche Dichter is, wiens 
verzen bij voorkeur op muziek werden gebracht, 

Dit geschiedde door 44 componisten, waarvan 
26 Nederlanders, n.1.: 

Kees Andriessen 
Willem Andriessen 
Jan Arts 
A, v. d. Boer Jr. 
Corn. A. Bonten 
H ;b. Cuypers, 
J. F. v. Egmont 
Willem Galesloot 
Nic. Hazendonk 
H. J. Den Hertog 
W. P. H. Jansen, Pr. 
Jac. de Jong 
Olivier Koop 

en 19 Belgen, n.1. 

J. Billen 
Karei Candael 
René de Clercq 
Alfons Cluytens 
Edw. Criel 
C. Hinderdael 
G. D'Hoet 
Jef van Hoof 
Emiel Hullebroeck 
Paul Lebrun 

Kor Kuiler 
L. B. Mentink 
Jan Morks 
Willem Pijper 
Otto de Nobel 
Jos Reekers 
Cath. van Rennes 
Jac. J. Ruygrok 
Julius Röntgen 
P. H. Strootman, Pr. 
J. P. J. Wierts 
Henri Zagwijn 
P. Zanen. 

Philémon Loockx 
Arthur Meulemans 
J. van der Meulen 
Alfons Moortgat 
Jaak Opsomer 
Flor Peeters 
Jef Rheinhard 
Julius J. B. Schrey 
Frans Uyttenhove 

Van deze 200 composities zijn 158 liederen, 5 
Duetten, 6 voor Vrouwenkoor, 12 voor Mannen
koor, 14 voor Gemengd koor enz. 

De meeste teksten van De Clercq heeft op 
muziek gebracht J. P. J. Wierts, n.1. 36. 

Dan volgt De Clercq-zelf, die er 30 verklank
te, verder Jaak Opsomer met 22, vervolgens 
Kees Andriessen met 20 en eindelijk Emiel 
Hullebroeck met 18, terwijl het lijstje nog aan
gevuld kan worden met: 

Hub. Cuypers 7 Willem Andriessen 2 
Henri Zagwijn 6 Jan Arts 2 
A. v. d, Boer Jr. 5 Willem Galesloot 2 
Niv. Hazendonk 4 Jef van Hoof 2 
Arthur Meulemans 4 Olivier Koop 2 
Alfons Moortgat 3 Kor Kuiler 2 
Julius J. B. Schrey 3 Cath. v. Rennes 2 
Julius Röntgen 3 23 Componisten 1 

Het grootst aantal malen werd op muziek ge
zet: 

Oo Kerstdag („Adeste") n.1. 10 maal; 
vervolgens: 
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Klein-Moederke 7 Lapper Chrispijn 3 
Rink-king 7 Als 't bruine veld 3 
Moederke-alleen 6 Ik ben van den 
Vlaamsche Kermis 5 buiten 3 
De Wiedsters 5 Koninkventjes 3 
Op den Weefstoel 5 Hemelsche Liefde 3 
Den avond zijgt als Molenaars Doch-

zegen 4 terken 3 
Rood Pioeneke 4 Mijn ventje slaapt 3 
Schommelschuitje 4 Sarlotteken 3 
Het lief van den Troostliedeken 3 

Arbeid 3 Van den Zanger 3 
De Bietebouw 3 De Zeeldraaier 3 

18 gedichten 2 maal 
en de overige slechts 1 maal. 

Tot deze laatste categorie behooren o.a. ook 
Hemelhuis en Tineken. van Heule. 

Het verwondert me, dat deze bekende en 
veel-gezongen van Hullebroeck slechts 1 maal 
op muziek gezet zijn. 

Het schijnt, dat andere componisten deze 
toonzettingen als zóó goed geslaagd beschouw
den, dat ze er geen andere composities neven 
hebben willen stellen. 

Dit pleit zeker voor het compositie-talent van 
Hullebroeck, die, zooals halverwege dit opstel 
te zien is, tot de vijf componisten behoort, die 
't meest teksten van De Clercq op muziek heb
ben gebracht, n.1. te samen 126 van de 200, die 
ik kon opsporen. 

Maar ook de andere door mij aangehaalde 
componisten hebben op de gevoelige en karakte
ristieke teksten van De Clercq mooie en popu
laire liederen geschreven, zooals b.v. — om er 
maar 'n enkel te noemen — Moederke-alleen 
van J. P. J. Wierts. 

En het is daarom, dat we den populairen 
Dichter nog minstens een kwarteeuw in goede 
gezondheid toewenschen, in welk tijdsverloop 
hij ons nog vele leuke en gevoelige gedichten 
moge schenken, tot verheuging van het volk, dat 
zijn gedichten leest en de toondichters, die zich 
gedrongen zullen gevoelen, ze muzikaal te ver
tolken, waardoor de groei en bloei van het po
pulaire lied bevorderd zal worden, 
's Hertogenbosch. 

ALBERT MOSMANS. 

Noot van den Opstelraad. 

De opgaven in dit stuk zijn niet geheel volledig. Het 
is trouwens moeilijk alles te vinden. Want veel muziek 
verschijnt zonder de minste mededeeling aan den schrij

ver. 
Zoo ontbreken op de lijst der iNoord-Nederlandsche 

toondichters: 

Hendrik van Oort, 
Van lEigmond, 
Kools. 

Op die der Vlamingen: 
Ernest Brengier, 
Lieven Duvosel, 
Robert Herberigs, 
Remi Ghesguière, 
Aloise Gordijn, 
O. de Hovre, 
Karei Lamy, 
Lod. Mortelmans, 
Leo Vanderhaeigen. 

Ook een Duitscher: H. von Unger, componeerde 3 lie

deren. 
Dus zijn er op René De Clercq-teksten composities 

verschenen van 29 Noordnederlanders, 28 Vlamingen, 

1 Duitscher. 

Dus van ten minste 58 toondichters. 
Voor Alf. Moortgat worden slechts 3 liederen opge

geven. Hij heeft er op zijn minst dertig (een heel boekje) 
laten verschijnen. Herberigs heeft ten minste een vijf
tiental liederen op muziek gezet. Van den dichter zelf 
zijn er niet 30, maar 50 liederen uitgegeven En zoo 
meer. Albert Mosmans geeft op: 200 composities. Er zijn 
er vast veel meer dan driehonderd verschenen. 

Ook Duitschland heeft den jubileerenden ,,Ru-
fer seines Volkes" niet vergeten. Zoo herdachten 
o.m. ,,Das Gewissen" (Berlijn), „Die Weser-
Zeitung", „Der Jungdeutsche" (Franz Fromme), 
de „Nachrichten Hir Stadt und Land Olden-
burg", en de „Flensburger Nachrichten" hem 
in uitvoerige opstellen. In de „Hamburger Nach
richten" van 14 Nov. 1927 schreef Herbert Mar-
tens: 

„Allein schon um René de Clercqs lyrische 
Gedichte und seine vaterlandischen Hymnen 
ganz in sich aufzunehmen, ihre Schönheit und 
Grösze bis ins Tiefste hinein würdigen zu kön-
nen, müszte man die niederlandische Sprache 
erlernen, wenn man nicht durch die Beherr-
schung des Plattdeutschen, ihrer Schwester-
sprache, schon fast bis zum reinen Verstandnis 
seiner beneidenswerten Ursprünglichkeit pra-
destiniert ist. Hochdeutsche Ubertragungen müs-
sen der Kernhaftigkeit, die fast beethovenhafte 
Volltönigkeit entbehren, die de Clercqs Verse 
über die natürlichen Klanggrenzen des Hoch-
deutschen hinaushebt. 

Was Kleist sich seinen überschwenglichsten 
Traümen nach der Slacht von Jena ersehnte, 
seinem Volke ein Rufer, ein Wecker, eine 
Fackel in der Dunkelheit seiner lastenden 
Knechtschaft zu sein, und an dessen dumpfer 
Tatenlosigkeit und Erniedrigung er (trotz alles 
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Krantheitssymptome, die unsere sensations-
lüsterne Zeit ihm anempfindet) zugrunde ging, 
all dies konnte René de Clercq seinem flami-
schen Volke sein und in noch viel höherem 
Masze. Die Flamen waren schon Jahrhunderte 
lang verkannt, miszhandelt, übersehen worden, 
als de Clercq als zwölftes Kind eines westflan-
drischen Flachsspinners zu Deerlyk zur Welt 
kam. Die armlichen Verhaltnisse seines Vater-
landes im engeren Sinn seines glühend geliebten 
Flandern (im Gegensatz zu den üppig sich ent-
faltenden belgischen Stadten, soweit es ihre 
welschgesinnte Bourgeoisie betrifft, Brüssel, Ant
werpen, selbst Gent, diese alte Fechtst-idt der 
Flamen) müssen ihm so recht aufgegangen sein, 
als er als mittelloser Student gerade in oent die 
Arbeit über Guido Gezelle, der Lyriker, promo-
vierte. 

Die Starke eines Charakter erprobt das 
Schicksal wohl am schwersten, wenn es einen 
•jungen Menschen in eine fremde Atmosphare 
mit all ihren Blendungen und Verführungen 
hineinstellt, vor allem in eine französische Kul-
tursphare, als welche wir die Genter Hoch-
schule von jeher betrachten müssen. De Clercq 
hat diese harte Versuchung, der von dem Kriege 
die meisten flamischen Studenten fast unbe-
wuszt unterlagen — wir denken hier an Maeter-
linck, der spater die Sprache des Volkes, dem 
er entstammte, als barbarisches Kauderwelsch 
verhöhnte, obschon er der altflamischen Litera-
tur die edelsten Schmucksteine seiner Werke 
verdankte — nicht nur siegreich überstanden, 
er ging im Innersten gelautert aus diesem Gold-
bad hervor, weil er kein Flitter war, sondern ein 
harter, kostbarer Diamant, den seine Prüfungs-
jahre schliffen. Da begann erst die Leuchtkraft 
seines scharfen Geistes ihre eigene ursprüngliche 
Lichtquelle in sich selbst zu finden. Mit zwanzig 
Jahren entstanden seine ersten flamischen Ge
dichte. Sammlung auf Sammlung folgte: Vlas-
gaard, Terwe, Toortsen. Seine Lieder hatten 
Feuer gefangen, das Volk griff nach ihnen und 
ergötzte sich an ihrer Musik, an ihrem Uber-
schwang, ihrer Schwermut, ihrem mahnenden 
Ernst. Ein Volksdichter war ihm entstanden, der 
all1 das auszusingen verstand, was ihn in der 
unterdrückten Seele peinigte und in ihm glomm 
und wofür es bisher noch keinen Ausdruck 
hatte. Es wunderte sich vor allem darüber, dasz 
seine vernachlassigte Sprache solche Kraft, 
Schönheit und Zartheit in immer neuen Rhyth-
men und Synthesen offenbaren konnte, und es 
empfand in der Tiefe seines Bewusztseins, dasz 
es noch nicht verloren war, solange es einen 
solchen begnadeten Dichter hervorbringen 
konnte. Diese wechselseitigen Beziehuntfen zwis-
schen Volk und Dichter sind das unverbrüchliche 
Treuegelöbnis von Mensch zu Mensch; dasz es 

nichts Wertvolleres geben kann als die Seelen-
verbundenheit einer Volkswesenheit. Sie waren 
noch ein in sich zusammengehöriges Volksganze, 
all diese im ganzen Land zerstreuten Flamen. 
Belgier? Ach nein, das war wie Literatur im 
Gegensatz zur Volksdichtung, zum Mythos. Sie 
schüttelten sich die Hande, sie umarmten sich 
in dem Gedanken, keine vegetierende, seelenlose 
Bevölkerung eines seelenlosen, Staatsgebildes 
zu sein. Sie waren ein edleres, ein kraftvolleres 
Reis im i^enschengarten Gottes als nur ein be-
vormundetes, geknechtetes, entrechtetes Heer 
von Dienern und Sklaven. 

Sie alle waren plötzlich zu einem neuen Leben 
erwacht, nicht etwa die Gebildeten, nein, das 
armselige, vergessene Volk der Bauern und 
Lohnsklaven. Sie hatten einen Volksdichter, der 
sie verstand, ihre sie selber verwirrenden, 
unentwirrbaren Gefühle, und den sie verstanden 
in seiner aufrechten, stets ermunternden Haltung 
eines Wissenden, sie Begreifenden, der furcht-
bar zornig mit ihren Bedrückern umsprang, der 
ihnen Wahrheiten sagen konnte mit einer 
elementaren Wucht, die sie bewunderten, und 
der den jahrhundert langen Lügenvorhand zer-
risz, hinter dem sie gestanden und verkommen 
waren vor den Augen der ganzen hinters Licht 
geführten Menschheit. 

Dieser Rufer in der langen Dunkelheit der 
Tiefe hat nicht umsonst gerufen. Er ist gehort 
und verstanden worden und wird nie wieder 
vergessen werden, wenn er auch sein „Noord
hoorn" aus den Handen legte, das er in der 
höchsten Gefahr über Groszniederland in un-
verganglichen Weisen ertönen liesz. Sein höch-
ster Lebenswunsch, in den das einleitende Ge
dicht „Aan Vlaanderen" ausklingt, is allerdings 
noch nicht in Erfüllung gegangen. 

Noch haben die Flamen ihr Streitziel', die 
Selbstandigkeit, nicht erreicht; aber sie sind 
erwacht aus der tragen Dumpfheit eines im 
Morast der Verwahrlosung versunkenen Volkes, 
Und was als Erstes einmal die Hauptsache ist: sie 
haben den Ernst ihrer Lage erkannt. Ihre ger-
manische Eigenart, ihr Stolz, ihre Mannhaftig-
keit ist ihnen nicht mehr zu nehmen, Sie haben 
die Seele freibekommen und sie werden sie zu 
gebrauchen ver<=tehen Und zu diesem Ziele sind 
de Clercqs Wachterlieder hinausgeklungen in 
den frischen Odem ihrer Morgenröte. Sie haben 
ihre Schuldigkeit getan. Sein „Noodhoorn" ist 
weit i'ber Flandern geklungen und seine erzene 
Stimme wird dort nicht mehr verhallen, 

Am 14 November begeht der Dichter in der 
St'l'.e der Ve*-b'>nn"n<J fünf>igste Wiederkehr 
seines Geburtstages. Ihn wird die zuversicht auf-
richten, dasz pt als Rufer im Streit seiDPm Volke 
den WegzurSelbstbesinnungpewiesen und sie hart 
und zuversichtlich gemacht hat in ihrem Selbst-
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behauptungskampf gegen die welschbelgische 
Erdrosselung. 

DUIDELIJKE TAAL. 

In rillustration van 9 April van dit jaar komt 
een belangwekkend opstel voor van den mede
werker aan dat tijdschrift, den heer Ludovic 
Naudeau, over de tegenwoordige kolonisatie in 
Frankrijk Van niet-Fransche bestanddeelten. Deze 
Franschman ziet hierin — en terecht, naar onze 
meening — een groot gevaar voor Frankrijk, 

Frankrijk heeft een aantal zéér kwetsbare 
plekken, zóó kwetsbaar, dat zelfs het reusachti
ge, gedeeltelijk uit kleurlingen bestaande, Fran-
sche leger daartegen geen bescherming vermag 
te bieden. Die kwetsbare plekken zijn: 

lo. de groote kinderarmoede in het meerendeel 
der Fransche departementen; in 42 of 43 departe
menten is zelfs de sterfte grooter dan het aantal 
geboorten; 

2o. Frankrijks „randvolken", die beginnen zich 
te roeren. Het zijn: a. de Duitschers in den Elzas 
en een gedeelte van Lotharingen; b. de Italianen 
in de omstreken van Nizza (Fr.: Nice) en op 
Corsika; c. de Cataloniërs in Roussillon; d. de 
Basken in het département des Basses Pyrénées; 
e. de Bretons in Bretagne; f. de Vlamingen in 
Fransch- cf Zee-Vlaanderen. Het gevaarlijke is, 
dat dit allemaal volksdeelen zijn, die cultureel 
,,aangeleund" zijn bij stamgenooten, met uitzon
dering van de Bretons; 

3o. de groote immigratie van niet-Franschen. 
Men moet deze drie punten in hunnen onder-

lingen samenhang en in verband met elkaar be
schouwen. Want er heeft als het ware een wissel
werking plaats tusschen de punten lo, 2o en 3o, 
waardoor het gevaar voor Frankrijk nog aanzien
lijk vermeerderd wordt. — Wij bedoelen dit: de 
kinderarmoede sub lo, is niet of ternauwernood 
aanwezig bij de randvolken sub 2o genoemd (be
halve in Roussillon); er is n.1. een belangrijk ge
boorteoverschot in de départementen: Nord, 
Bas-Rhin & Haut-Rhin (= Elzas-Lotharingen), 
Allpes-Maritimes, Corsika, Basses-Pyrénées, 
Morbihan & Finistère (= Bretagne). Hier komt 
nu bij, dat de grensgewesten sub 2o. (uitgezon
derd Bretagne) het sterkst den invloed onder
gaan van de vreemde inwijking sub 3o genoemd. 
Want volgens de ambtelijke statistieken zijn er 
in het depart. du Nord Sy2 % vreemdelingen, in 
Elzas-Lotharingen + 149.000 niet-Elzassche 
Duitschers, in het depart. Alpes Maritimes (met 
Nizza) zelfs 35 % niet-Franschen, in het depart. 
Pyrénées Orientales (met Roussillon) 33.874 
niet-Franschen, op Corsika 8.612 vreemdelingen, 

in het depart. Basses-Pyrénées 38.527 vreemde
lingen. 

Dit alles zou voor Frankrijk zoo erg niet zijn, 
als die inwijkelingen niet juist voor verreweg het 
allergrootste gedeelte van de andere zijde der 
grenzen kwamen, d.w.z. stamgenooten zijn der 
randvolken. Dit is echter juist wèl het geval en 
dus versterken die binnenkomende elementen 
voor een groot deel het randvolkenelement. 
Bizonder sterk is dat het geval met de Italianen, 
die dan ook een geducht gevaar voor Frankrijk 
beginnen te vormen. De departementen Alpes-
Maritimes (Nizza), Bouches-du-Rhöne (geen ge
boorteoverschot), Var (achteruitgang), Hérault, 
Aude, zijn thans bezet door + 480.000 Italianen 
op z'n minst. Wat dat beteekent met het sterk-
nationale en fiere moederland, Italië, in den rug, 
laat zich denken! 

De beide departementen Pyrénées-Orientales 
(Cataloniërs) en Basses-Pyrénées (Basken) her
bergen ongeveer 60.000 „Spanjaarden". Het is 
ons op het oogenblik niet mogelijk, deze „Span
jaarden" verder naar de taal in te deelen, maar 
het is toch stellig méér dan waarschijnlijk, dat 
ze voor een groot deel uit de dadelijk aangren
zende gewesten komen, dus uit Catalonië en uit 
de Baskische provincies: Alava, Guipuzcoa en 
Vizcaya. Voor de krachtig-oplevende Baskische 
bew ging kan dit van uitnemend belang worden 
en omgekeerd is het voor de Baskische inwijke
lingen ook van het grootste belang, dat ze cultu-
reelen steun kunnen vinden bij de invloedrijke 
vereeniging van Basken „Euskalzaleen-bilzar-
ra". *) 

\^a.nneer we nu den blik naar het Noorden 
wenden, dan zien we daar het kinderrijke dépar
tement du Nord, gedeeltelijk, n.1. in de arron
dissementen Duinkerke-Hazebroek, nog goed-
Vlaamsch (Vlaanderen-flamingant) en overigens 
met een zéér sterke Vlaamsche inwijking in ste
den als Rijssel, Roóbeeke (Roubaix), Toerkonje 
(Tourcoing). In het Noorderdepartement leven 
ongeveer 234.000 vreemdelingen, waarvan een 
gedeelte Polen en de rest, volgens de officiëele 
opgaven, „Belgen . — Dit laatste zegt ons na
tuurlijk niets! Het is slechts van belang te weten, 
zoowel voor Frankrijk als voor ons, hoeveel 
Vlamingen en hoeveel Walen hieronder zijn. De 
eersten toch kunnen een belangrijke versterking 
vormen voor de Vlamingen uit de arrondissemen
ten Duinkerke en Hazebroek, ook al vestigen zij 
zich niet precies in die beide arrondissementen, 
doch in de aangrenzende, omdat ze dan toch im
mers in hetzelfde departement wonen. 

*) Zie het opstel van Frangois Vallié in de 
„Revue Mondiale" van 15 Februari 1924. 
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Nu is het merkwaardig te zien, dat de schrijver 
van het opstel in de Illustration, die zich zoo 
bizonder ongerust maakt — en terecht — over 
de werking der Duitschers, Italianen en „Span
jaarden", zich over de zoo sterke inwijking der 
Vlamingen blijkbaar in het geheel géén zorgen 
maakt! In zijn cogen zijn dat maar weinig-gevaar
lijke loonslaven, die geen fier Italië en geen 
schrik-aanjagend Duitschland in den rug hebben, 
doch slechts La Belgique en verderop de zeer 
slappe „Bataves". — Hij toch schrijft: „Les Bel-
,,ges (sic!), absolument identiques aux Fran9ais 
,,du Ncrd, sont susceptibles de devenir les meil-
„leurs de tcus les immigrants; nous n'en re-
„cevrons jamais trop. On peut donc dire que, 
„dans le Nord de la Francs, noyée dans des 
„masses fran9aises trés denses, 1'immigration, 
„formée en majorité de Beiges (sic/), est sans 
„aucun danger." 

Ons dunkt, cynischer kan het haast niet. En 
ook, wat een verachting spreekt uit deze enkele 
regels jegens het Vlaamsche volk! Ce ne sont que 
des beiges! Absoluut ongevaarlijk, deze weinig-
zelfbewuste koelies! Dan toch liever: niet 
welkom, vreemdeling; of, zooals (jle Italianen 
kunnen zeggen van de Franschen: „Oderint, dum 
metuant!" *), dat is dan toch maar een prettiger 
verhouding! 

Intusschen, heelemaal gerust schijnt de heer 
Ludovic Naudeau toch óók weer niet te zijn. Het 
voorbeeld van de anderen zou aanstekelijk kun
nen zijn en dan.... (al zegt hij het niet, natuur
lijk) de bewustwording van het Zuid-Nederland-
sche volk in België. .. .! Er behoeft maar één 
Mozes op te staan om de zwoegende koelies in 
het diensthuis van Egypte-Frankrijk te bezielen 
en opstandig te maken en. ... 1'histoire se répète 
of ne se répète pas, enfin.... u begrijpt me wel. 

In elk geval, zoo eindigt het goed-gedocumen-
teerde betoog des heeren Naudeau, we moeten 
zorgen, dat we al die vreemde bestanddeelen 
zoo spoedig mogelijk assimileeren en absorbee-
ren, vermengen, opslokken, verteeren. En hij be
sluit: „Nous ne permettrons pas qu'il se consti-
„tue, dans un seul département, un groupement 
„prédominant formé d'une race unique", en ver
der: „Au nom du droit que nous avons d'être les 
„maitres chez nous, nous ne nous prêterons pas 
„du tout a ce que certains gouvernements grou-
„pent chez nous leurs nationaux dans des organi-
„sations confessionnelles, corporatives ou chari-
,,tables, en vue de les maintenir dans la sphère 
„d'attraction de leurs pays d'origine." **) 

Dat is duidelijke taal, en men weet dus waar-

„Laten ze ons maar haten, als ze ons maar vreezen!" 
**) Het Algemeen Nederlandsch Verbond kan het zich 

voor gezegd houden! 

aan men zich heeft te houden. Doch, het is het 
Fransche standpunt en de heer L. Naudeau houde 
het ons ten goede, dat wij de zaak nu ook eens 
van een ander standpunt bezien. Want ook dat is 
mogelijk. En dat andere standpunt is als volgt: 
Frankrijk heeft te weinig menschenkinderen, an
deren hebben er te veel; Frankrijk heeft vreemde 
bevolkingsdeelen in vroeger eeuwen ingepalmd, 
anderen hebben die deelen moeten afstaan. Maar 
die anderen behoeven en behooren volstrekt niet 
dat alles maar aan Frankrijk cadeau te doen; om 
niet, als renteloos voorschot, a fonds perdu!? 
Waarom zou dat moeten? En wij van onzen, 
Vlaamsch-Nederlandschen, kant zeggen: „Wij 
„zullen niet toestaan, dat Frankrijk onze zonen, 
„die het ncodig heeft, tot Franschen maakt, en 
„dus tot vijanden van hun eigen land van oor
sprong"; immers „de één z'n dood is de ander 
z'n brood", d.w.z. Frankrijks sterfte beteekent 
brood voor onze inwijkelingen, doch óók omge
keerd kan waar zijn: „de één z'n brood is de 
ander z'n dood", d.w.z.: hoe sterker Frankrijk, 
dank zij ons vleesch en bloed, hoe beroerder voor 
Vlaanderen („Frankrijk, de eeuwenoude vijand 
van Vlaanderen".... en van anderen!), ergo: 
voor het Nederlandsche volk! Dit laatste dienen 
wij te voorkomen. — Hoe? 

Mij dunkt, dat is luce clarius, helder als de 
locht! Door n.L precies te doen wat Frankrijk 
niet wil dat wij doen; door te doen wat Frankrijk 
vreest. Wij moeten Frankrijk aantasten in zijn 
kwetsbare plekken en een van de voornaamste 
punten van het Vlaamsch-nationale, van het 
Groot-Nederlandsche, beleid moet dan ook zijn: 
geen gelegenheid te verzuimen om den vijand 
van onzen volksaard te treffen. Men kan 
Frankrijk in zijn creatuur België aantasten — 
men behoort zulks te doen —, men kan ook 
Frankrijk in Frankrijk zélf aangrijpen. Daartoe 
staan ons twee wegen open: a. onze stamgenoo-
ten in Frankrijk organiseeren (eigen dagbladen, 
eigen onderwijs, eigen geestelijken, — zie naar 
Polen en Italianen); b. samenwerking zoeken met 
de andere belagers van Frankrijks macht. 

Met lofwaardig-diplomatieke intuïtie hebben 
dat de Vlaamsch-nationale studenten begrepen. 
En ons past een woord van dank en hulde aan 
de heeren E. Buyck, J. Takx en F. Wildiers, die 
dit jaar het congres bijwoonden van de „Strollad 
Emrenerien Vreiz" te Rosporden in Bretanie. *) 
Het is te hopen, dat ook ons Dietsch Studenten 
Verbond bij een volgende gelegenheid het voor
beeld der drie bovengenoemde heeren volgt, op
dat men in het buitenland wete dat jong Neder-

*) Zie het weekblad „Vlaanderen" van 15 October '27, 

bladz. 333. 
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land is ontwaakt en zich één west en voelt met 
het strijdende Vlaanderen. 

In Italianen, Cataloniërs (een der voornaamste 
leiders, zit thans in Brussel), ) Basken, Bretons en 
Elzassers hebben wij bondgenooten te zien, óók 
al zijn sommigen van de „culture latine . En ook 
elders in Europa kunnen wij bondgenooten vin
den, — maar wii moeten er wat moeite, arbeid 
en/... geld (neura tcon pragmatoon) vofjr over 
hebben. En Vlaanderen kan niet alles alléén op
leveren. Spreekt ook Holland reeds duidelijke 
taal? 

Den Briel, half November '27. 
H. P. SCHAAP. 

**) Bij het afdrukken van deze bladz. bereikt ons het 
bericht, dat de bedoelde voorman naar Zuid-Amer'.ka 
is vertrokken. — S. 

ORGANISATIE VAN DE EK.ONO-
MIEbE STEUN AAN DE BUITEN-
RIJK.SE NEDERLANDSE GEWESTEN. 
R E F E R A A T  G E H O U D E N  O P  D E  D I E T S E  S T A M D A G  
T E  B R E D A  O P  2 3  J U L 1 E  1 9 2 7  D O O R  J  L .  A . P E K E M A N S .  

Ik veronderstel, dat de rechtmatigheid van 
ekonomiese steun, te verlenen door Rijksneder-
landers aan hun stamgenoten, die, zonder het 
voorrecht deelachtig te zijn onder Nederlandse 
vlag te leven, niettemin waken en strijden voor 
de handhaving van de Nederlandse stam, in deze 
vergadering door niemand wordt betwist. Ik zeg 
meer; ik vlei me met de veronderstelling, dat 
meer dan één onder ons van de nocdzskelikheid 
van een dergelijke steun is doordrongen. Men 
kan bezwaarlik ontkennen, dat de verkomme
ring, waaraan het Nederlandse volksbestanddeel 
buiten de rijksgrenzen in Europa lijdt, voor een 
groot deel haar oorzaak vindt in zijn ekonomiese 
afhankelikheid en ondergeschiktheid. 

Is de staat Nederland in het Europa van na 
den oorlog op financieel gebied een prominente 
plaats gaan innemen, mede dank zij de voor
spoed van de overzeese rijksdelen, met de an
dere Nederlandse stamdelen is het tegenoverge
stelde geschied. Was het volksdeel, dat buiten 
de rijksgrenzen heldhaftige pogingen deed om 
aan de opslorping door het overweldigende Ro-
manendom weerstand te bieden, eertijds al ver
reweg het ekoncmies zwakkere tegenover het 
deel, dat zich tot 'n krachtig instrument in dienst 
van de ontdietsing en tot een slaafs bondgenoot 
van de natuurlike tegenstanders van onze stam 
had gemaakt, tan-s is, tengevolge van financiële 
reger'ngspolitiek, die tegenstelling nog in -c-ns 
nadeel verscherpt. Speciaal in België, dat dan 

toch, als woonplaats van 4y2 miljoen Nederlan
ders, in de eerste plaats onze aandacht verdient, 
heeft een deels onbesuisde, deels sluw bereken
de munthervorming de maatschappelike stan
den, welke zich het meest plachten te onder
scheiden door hun trouw aan de Nederlandse 
volksaard, voor altijd van een deel van hun be
zit beroofd en dit in een niet geringe mate ten 
voordele van de klassieke vijanden van al wat 
Diets is. De bewering van één der onzen, dat 
de Belgiese munthervorming de strijd voor de 
Nederlandse zelfstandigheid in de Dietse gewes
ten van België een kwarteeuw heeft achteruit-
gesteld, mist zeker niet elke grc-nd. Zodoende is 
de behoefte aan steunverkrijging bij het ekono-
mies-zwakke, de mogelikheid van steunverle
ning bij het ekonomies-sterke deel van de Neder
landse stam in de laatste jaren klaarblijkelik 
toegenomen. 

Bij de Nederlanders ten zuiden van de Rijks
grens rijpt allengs het bewustzijn, dat in hun 
ekonomiese slavernij voor een niet gering deel 
de oorzaak van hun politieke minderwaardig
heid ligt. Zij beginnen te beseffen, hoe het kapi
taal in hun land optreedt als gangmaker voor de 
ontdietsing. Zij zien, hoe tot in de verst afgele
gen hoeken van hun land de anti-Nederlandse 
geldpompen de spaarsenten van het nijvere volk 
wegzuigen naar de grote anti-Nederlandse 
kapitaal-centrales of banken, waar ons eigen 
geld tegen ons wordt gebruikt. Zij zien, hoe de 
eigen Nederlandse ekonomiese mogelikheden 
worden- verwaarloosd om de hegemonie van de 
ontaardende machten des te sterker te kunnen 
grondvesten. 

En men is begonnen zich daar te weer te stel
len. Al naar gelang van ieders eigen inzicht in 
de wetten van het ekonc-miese leven, heeft de 
één heil gezocht in felle bestrijding van het 
kapitalisme en ondersteuning van de meest ver
regaande eisen van de politiek-georganiseerde 
minder gegoede standen, de ander daarentegen 
zoekt bij voorkeur het anti-dotum in het oprich
ten van Nederlands-georiënteerde op kapitalis-
tiese grondslag gevestigde ekonomiese inrichtin-
gen. 

Door zijn politiek-revolutionnaire essentie zal 
een strijd voor omverwerping van de macht van 
het individualistiese kapitaalbeheer met de 
uiteindelike kcnsekwentie van een min of meer 
kommunistiese staatsregeling, nooit veel kans 
hebben op steun van nationaal-gezmde Rijks
nederlanders. 

Voor ekonomiese steun van Rijksnederland 
komt meer in aanmerking de tweede vorm van 
bestrijding van de aan Nederland vijandige geld
machten, die bestrijding namelik, welke er op 
uit is, op grondslag van de gevestigde ekonomie-
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se orde, de mogelikheden te benuttigen, welke 
het aan zijn iNederiandse geaardheid trouw blij
vende volksdeel in België of Frankrijk in zijn 
schoot herbergt. 

het zou een eeuwige schande blijven, als het 
Rijksnederlandse kapitaal zich wel beschikbaar 
stelde om niet alleen allerlei min of meer exo-
tiese staatjes te helpen overeind brengen of 
houden, maar zelfs geldelike steun te verlenen 
aan anti-iNederlandse ondernemingen, welke 
met man en macht werken om een vreemde 
heerschappij over de Belgiese gewesten van 
Nederlandse taal te vestigen, doch aan de andere 
kant doof bleef voor de beden om steun van 
diegenen, die het met Nederland goed menen en 
voor hetzelve niet minder dan voor zichzelve in 
het biezonder ieder uur van de dag in de bres 
staan. 

Indien ik mij niet vergis, zullen de enkele 
opmerkingen, welke ik tot dusver mij veroor
loofd heb onder uw aandacht te brengen, altans 
in hun grote lijnen zonder al te veel moeite de 
instemming van deze vergadering erlangen. 

De moeilikheid begint eerst bij de toepassing 
van de beginselen, welke ik heb uiteengezet. 

Wie de zaken nuchter beschouwt, zal niet 
kunnen ontkennen, dat de steun, welke de 
laatste tijd door Rijksnederlandse bankinstellin
gen is verleend aan allerlei buitenlandse, ook 
vele anti-Nederlandse, Belgiese ondernemingen 
in wezen verschillend is van de steun, welke 
hier door mij wordt bepleit ten behoeve der 
ekonomiese ontwikkeling van de bewust Ne-
derlandsgezinde bevolking van over de grens. 
De grote Nederlandse banken, in hun funktie 
van kapitaalverschafsters aan buitenlandse on
dernemingen, treden bloot op als bemiddelaar
sters tussen geldbehoevenden en geldbeleggers. 
Een bepaalde gezindheid treedt hierbij niet di-
rekt op de voorgrond. Sommigen zouden mis
schien wel willen zeggen, dat er eer te veel ge
mis van gezindheid bij de bedoelde banken be
staat. Wat er van ziij. geld verdienen of winst 
maken is het voornaamste motief van deze be
middelingsverlening. De bank biedt aan datgene, 
waarmede zij bij de geldbelegger met goed ge
volg meent te kunnen aankomen. In één geval 
zouden wij misschien enige analogie kunnen ont
dekken met hetgene, dat ons bezig houdt, dat is 
in het geval van hier te lande geplaatste lenin
gen ten behoeve van buitenlandse kerkgenoot
schappen. In dit geval kan men zeggen, dat de 
kapitaalsverstrekking, zowel bij de bemiddelende 
als bij de beleggende elementen, mede door mo
tieven van principiële aard werd ingegeven, zon
der dat echter het ekonomiese oogwit van koers
winst en rente-genot op de achtergrond werd 
gehouden, want bleef dit laatste achterwege, 
dan zou men op het gebied van de zuivere phi-

lanthropie belanden en dit blijft hier op het 
ogenblik buiten beschouwing. 

Bestond er in Kijksnederland een Grootneder
lands-gezind bank-apparaat, zoals er een bestaat, 
dat kerkelik georiënteerd is, hetgeen echter een 
bewust Grootnederlands sparend, beleggend en 
handeldrijvend publiek zou vooronderstellen 
zoals er een bewust Rooms-Katholiek, Protes
tants of Joods sparend, beleggend en handeldrij
vend publiek is, dat de vruchten van zijn arbeid 
in de eerste plaats wil doen ten goede komen 
aan geloofs- of ras-genoten, dan zou de prak-
tiese regeling van de ekonomiese steunverlee-
ning aan de Nederlandse instellingen over de 
grens niet veel mceiligheden ondervinden. 

Eilaas, daar zijn wij nog lang niet aan toe. Zij, 
die de buitenrijkse Nederlandse ekonomiese 
instellingen bereid zijn te steunen, ook op zuiver 
zakelike grondslag, zijn nog maar een bitter 
klein groepje. Wij moeten eilaas konstateren, 
dat de grote Rijksnederlandse ondernemingen, 
voor zover zij door hun dochter-ondernemingen 
in België of Noord-Frankrijk invloed ten goede 
zouden kunnen uitoefenen op de Nederlandse 
oriëntering van het openbaar leven aldaar, zon
der uitzondering één lijn trekken met de macht-
bezitters daar te lande en het Nederlandse volks
wezen mede helpen onderdrukken. Indien men 
in België in de wereld van handel en nijverheid 
de Nederlandse taal ziet gebruiken, dan is het 
jammer genoeg niet door onze grote Rijksneder
landse margarine-, gloeilampen-, kunstzijde-, 
sjokolade-, papier-, cement-fabrieken, onze 
bouw- en haven-ondernemingen, onze lettergie
terijen, onze banken enz., maar dan is het door 
die sporadiese ondernemingen, welke door be
wuste Nederlandsgezinden ter plaatse in het 
leven zijn geroepen. Zodra een Philips-lamp in 
België wordt vervaardigd, verloochent zij in haar 
opschriften haar Nederlandse herkomst, een 
pakje Hollandse plantenboter hult zich beschei-
denlik in de plooien van een Belgiese vlag met 
een Frans opschrift, een Kwatta-reep doet daar 
in franskiljonisme niet voor onder en de nijvere 
kunstzijde- of cement-fabrikanten van de stad, 
die ons heden herbergt, pakken met hun beste 
Frans uit, zodra ze de Zuider staatsgrens over
steken. 

Wij kennen dat allemaal. Wij hebben er ons al 
jarenlang aan geërgerd. Er is voorlopig geen 
kruid tegen gewassen. Zolang de Dietse gedach
te niet doordringt in de kringen van de Rijks
nederlandse bank-, handels- en nijverheidswe
reld, zullen wij deze misstanden moeten blijven 
betreuren. 

Er moet trouwens aan toegevoegd worden, dat 
de Rijksnederlanders in dit geval veelal niets an
ders doen dan de plaatselike gebruiken van de 
Belgies-Waalse groot-industrie naapen, hetgeen 
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hun gedoe niet goedmaakt, maar het grotendeels 
verklaart. 

Willen wij in België de Nederlandse gedachte 
ekonomiese ruggesteun geven, dan zal dat niet 
kunnen geschieden door middel van indringing 
van de Kijksnederlandse nijverheids- en bank
instellingen, die zich zeiven tcch als handlan
gers van de Franselaars aanstellen, maar door 
opbeuring en ontwikkeling van de goedgezinde, 
inheemse krachten, welke voorhanden zijn en 
alleen behoefte hebben aan de bevruchting van 
bewust-Nederlandsgezind kapitaal uit het zo
veel rijkere Noorden. 

ür zijn de laatste tijd in de Nederlandse ge
westen van België enige banken ontstaan, welke 
de iNederlandse taal of iets wat daarvoor door
gaat bezigen in haar betrekkingen met het pu
bliek. Bieden de personen, die de leiding van 
deze banken in handen hebben, wel allen de 
noditfe waarborgen, dat zij 'het hun toevertrouw
de geld ten bate van de Nederlandse bewust
wording zullen aanwenden, of dat zij de winsten 
uit hun bedrijf zullen laten vloeien in de zakken 
van Grootnederlanders? Indien de uiterlike ver
nederlandsing alleen moet dienen om het Ne
derlandse geld gemakkeliker te oraineren naar 

. de Brusselse beurs, schieten wij niet veel op. 
Dit om in het licht te stellen van hoe groot be
lang de persoonlike gezindheid van de leiders is 
indien men benevens zuiver ekonomise, ook kul-
turele doeleinden cp het oog heeft. 

Ik besluit. Er moet m.i. tot stand komen een 
samenwerking tussen de Grootnederlands-gezin
de, kleine of grote kapitaal-beleggers in Rijks
nederland en de ekonomies geschoolde, even
eens Grootnederlands-gezinde krachten in Bel
gië, later misschien ook in Frankrijk. Mijns in
ziens zal dit het beste kunnen gebeuren op de 
volgende wijze. 

Er worde een Nederlandse naamloze vennoot
schap opgericht met het doel ekonomiese steun 
te verlenen aan de Nederlandse bevolking bui
ten de rijksgrens. De leiding van die vennoot
schap zal berusten bij beproefde Grootneder
landers en er zullen degelike afweermaatregelen 
genomen worden tegen vreemde invloeden. Een 
bekwaam direkteur zal ter plaatse gaan onder
zoeken welke op te richten of bestaande onder
nemingen de nodige waarborgen èn van levens
vatbaarheid èn van Grootnederlandse gezindheid 
vinden om in aanmerking te komen voor steun. 

Om te voorkomen, dat onze stamgenoten bui
ten het rijk al te veel zouden verleren op eigen 
benen te staan, mag die steun nooit zover gaan, 
dat hij het plaatse'lik verantwocrdelikheidsbesef 
geheel' laat te loor gaan. Ik stel het mij zo voor, 
dat bij oorichting of uitbreiding van een voor 
steun in aanmerking komend bedrijf de boven
genoemde steun-vennootschap + 51 % van het 

kapitaal zou overnemen, terwijl de belangheb
benden zeiven ± 49 % zouden dienen over te 
nemen of bij derden zouden moeten trachten te 
plaatsen. Op deze wijze behoudt de houdster
maatschappij haar zeggenschap over het bedrijf, 
zodat voor haar aandeelhouders de waarborg 
blijft bestaan, dat hun geld wel degelik ten 
goede komt aan verdienstelike en ekonomies-
gezonde bedrijven, terwijl de plaatselike be
langhebbenden nog voldoende belang bij de zaak 
houden om niet hals-over-kop over te gaan tot 
de oprichting of uitbreiding van ondernemingen 
zonder gezonde grondslag. 

Alleen indien een zodanig instituut wordt op
gericht, dat het waarborgen biedt voor een zui
nig en degelik beheer van de gelden en voor een 
onverzwakte behartiging van het Grootneder
lands belang, bestaat er m.i. enige kans, dat het 
geld gevonden wordt om systematiese, vrucht
dragende. Grootnederlandse ekonomiese arbeid 
te verrichten. 

Het is mij misschien wel geoorloofd de wens 
uit te drukken, dat bevoegde en belangstellende 
deelnemers aan deze stamdag, mijn denkbeeld 
de moeite gunnen het krities onder de loep te 
nemen en er zich zo mogelik voor spannen om 
het te maken tot een voor verwezenliking vat
baar plan. dat dan ook te zijner tijd eens moge 
verwezenlikt werden. 

IIIIIMH 

|  HANDEL EN BEDRIjF. |  
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ILLL HM 

Reclame. 

Wanneer er één handelaar of nijveraar in ons 
land is geweest, die de reclame voor zijn waren 
tot iets werkelijk moois heeft weten te maken, 
dan is het voorzeker de firma Verkade te Zaan
dam geweest. Reeds ongeveer twintig jaren toch 
geeft deze firma de alom bekende „Verkade s 
albums" uit, die in 'bima elk opzicht juweeltjes 
zijn. Teekenaars als Wenckebach en Voerman 
zorgden voor die altijd-mooie gekleurde plaatjes 
en iemand als Jac. Thijsse schreef meestal den 
tekst. En wat vooral zoo verheugend is, dat is 
het feit dat deze albums zoo dóór en dóór Hol-
landsch zijn, zoo doorgeurd als t ware van de 
reuk van onze bosschen en weiden, akkers en 
heiden; dat zij al die jaren nu al in den Holland-
schen jongen en in het Hollandsche meisje, on
merkbaar een groote liefde hebben opgewekt 
voor hun land, voor de „Blonde Duinen „Bonte 
wei" en „Bosch en Heide"; dat de kinderen in 
het najaar met veel grootere belangstelling dan 
voorheen in de lucht hebben gestaard om de 
trekvogels over Holland te zien gaan, of gezocht 
naar de zwammen in het bosch, omdat mijnheer 
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Thijsse hun daarover zoo mooi verteld had in 
„Herfst". 

De albums „Lente", „Zomer" en „Winter" 
gaven een mooi beeld van de wisselende schoon
heid die de jaargetijden over het land brachten 
en „De Zuiderzee", „de Vecht", „Friesland", 
.„het Naardermeer", „Texel" e.a, noodden als 
't ware de jeugd tot het maken van tochten naar 
die streken. Wat zullen die boeken onze jongens 
in Indië en in andere verre gewesten, van Holland 
hebben laten droomen en naar Holland doen 
verlangen! en hoe zullen zij menig ouderen in den 
vreemde tot troost zijn geweest. 

Inderdaad, met deze wijze van reclame maken 
igaat de firma Verkade vooraan in ons land en 
kan zij tot voorbeeld worden gesteld aan alle 
anderen. 

Maar, hoe is het ter wereld mogelijk •— zoo 
vragen wij ons af — dat een firma, die in staat is 
gebleken tot zulk eene oorspronkelijke en 
eerste-rangs Hollandsche reclame, den laatsten 
tijd een groot deel van zijn verpakkingen gaat 
ontsieren met ééntalig-Engelsche opschriften? 
Zoo lazen wij op een blikken doos: „Toffee de 
luxe, super quality, manufactured by Verkade, 
Zaandam-Holland . Op een ander doosje prijkte 
het opschrift: „Verkade's Chocolates-Rubens as-
sortment L-B. net.", terwijl een, overigens heel 
mooi versierd, wafelblik, onder de vlag voer van 
„Five o'clock Tea Biscuits". Aan den onderkant 
van deze doos stonden de namen van de wafel
tjes vermeld, die zich binnen-in bevonden: Drie 
van de vijftien hadden min of meer nederland-
sche namen ... maar de rest! „Sugar wafer", 
„Tudor", Negro" enz. 

Heeft de Zaandamsche firma in dezen willens-
nillens een offer moeten brengen aan de licht
zinnigheid van een zeker deel van haar afne
mers?, of heeft zij gelijken tred willen houden 
met die andere Nederlandsche firma's, die gelijk
soortige artikelen verkoopen, en die reeds lan-
geren tijd ontrouw zijn geworden aan de taal 
van hun volk? 

Men achte dit alles van geen geringe beteeke-
nis. Onze eigen, heerlijke taal, de mooiste en de 
beste die wij Nederlanders ter wereld kennen, 
de taal die Rembrandt sprak en Vondel en de 
Ruijter, de taal! waarvan onze Vorstin zich be
dient, evenals onze wetenschap, die wordt niet 
goed genoeg meer geacht om te gebruiken op een 
koekjestrommeltje of op het omslag van een stuk 
chocolade! en die acht de koopman in ellewaren 
niet fijn genoeg meer om zijn goederen in aan te 
prijzen! 

Geen zaak, die zichzelf „modern-ingericht" 
acht , of zij weet in haar aankondigingen en aan
prijzingen wel een Engelsche of Amerikaansche 
spreuk of slagwoord in te flansen; „pour épater 

le bourgeois". 
Dat de firma Verkade nu aan dit zeer minder

waardige en on-Nederlandsche gedoe gaat mee
werken, betreuren wij ten zeerste. Zij was tot nu 
toe het voorbeeld van de goede, de fijne, de 
oorspronkelijke echt-Hollandsche reclame. Dat 
zij dit blijve! Dat zij ophoude om ieder Neder
lander, die van zijn taall houdt, te beleedigen 
door haar vreemde opschriften: Eenigen mogen 
die naaperij van andere volkeren „leuk" vinden, 
veel anderen grieft het, telkens wanneer zij het 
zien. 

Dialecten. 

Voor de vierde maal deed de Nederlandsche 
Uitgeversbond een catalogus het licht zien van 
het Nederlandsche Boek, een werk, getuigend 
van Hollandsche degelijkheid, zin voor orde en 
letterzetters-vaardigheid. Wij kunnen ons over 
deze uitgave — die ook in Zuid-Afrika en in 
Vlaanderen op hoogen prijs zal worden gesteld — 
niet anders dan ten zeerste verheugen. 

Maar er kleeft onzes inziens een klein vlekje 
aan dit overigens zoo te loven werk. Een kléin 
smetje, maar dat heel zeker onze Zuid-Afrika
ners en wellicht ook onze Friezen zal „seer 
maak". Wij bedoelen de vermelding in deel I 
blz. 130 en 131 van Zuid-Afrikaansche en Frie-
sche letterkundige werken onder het hoofd „Uit
gaven in dialect". Bedoelde werken zijn geplaatst 
tusschen die, geschreven „ien Grönneger sproak" 
en in Twentsche en Neder-Duitsche streektalen. 
Dit nu is naar onze meening onjuist: Het Gro-
ningsch, het Twentsch, het Brabantsch, het 
Vlaamsch zijn streektalen, maar het Zuid-Afri-
kaansch en het Friesch zijn talen, oneindig meer 
verschillend dan welk Nederlandsch dialect ook. 
Het gaat toch immers niet aan om het Zuid-
Afrikaansch, dat bij de wet tot één der twee 
officieele landstalen verheven is, te betitelen 
met den naam van „dialect", evenmin als 
het Friesch, dat reeds bestond toen het Ne
derlandsch nog uit dat zelfde Friesch en uit het 
Frankisch en Saksisch gevormd moest worden. 
Wij Hollanders zullen wellicht een dergelijk fijn 
onderscheid tusschen taal en streektaal een wei
nig gezocht vinden, maar het is stellig en zeker 
dat het onze stamverwanten van over zee, en 
onze landgenooten in het noorden, zeer zal hin-
ren, indien wij hun talen maar klakkeloos dia
lecten van het Nederlandsch noemen. 

Mogen de samenstellers van dit, voor het 
overige zoo zeer gewaardeerde werk, in het bo
venstaande aanleiding vinden om een volgende 
maal hun boek van dit smetje te zuiveren. 

DEN UYL. 
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UIT BOEK EN BLAD |_ = 

DE BETEEKENIS VAN DEN FRANSCH DUIT-
SCHEN OORLOG. 
D O O R  M r .  L . J . C .  V A N  G O R K O M .  

Dit boek vertelt van de diplomatieke bestre-
vingen die tot den oorlog van 1870 hebben ge
leid. Van bijzonder Nederlandsch belang zijn 
het derde en vijfde Hoofdstuk, handelende over 
het Fransche pogen om België te herwinnen en 
over de Luxemburgsche kwestie. Maar ook al 
het andere gaat ons aan, zooals het brandende 
huis van een buurman iemand aangaat. 

Ik vermoed dat velen eens iets meer van deze 
dingen zullen willen kennen, dan deklamaties 
over het Emser telegram. Van de voorgeschie
denis weet het tegenwoordige geslacht onge
veer niets meer af. Toch is zij buitengewoon 
leerzaam, ock voor de beoordeeling van nu be
staande gevaren. Al lezende begrijpt men dat 
velen zich afvragen of al dat gedoe in Genève 
wel iets anders is dan een Potemkinsch dekoor 
en of daarachter niet het oude drijven zijn 
ouden gang gaat. Wat wisten de menschffn van 
toen van al de schoone plannen die toén werden 
gesmeed? Wat weten wii thans? 

Het boek is aangenaam geschreven en geeft 
een he'lder overzicht van het gebeurde. Dat de 
schrijver meer op Duitsch dan op Fransch 
standpunt staat, is zijn recht. Hij heeft de bron
nen beiderzijds onderzocht en is tot deze zijn 
eerlijke konklusie gekomen. 

Mocht dit boek ooit tot een tweede uitgave 
geraken, dan geef ik den schrijver het volgende 
motto in •overweging, dat ik eens las op een 
bord van aardewerk. Daar stond: 

Onmisbaar zijn de diplomaten, 
Maar, 'k bid U, houd ze in de gaten. 

Een wijs pottenbakker. d. K. 

NEDERLANDSCHE TAALGIDS. 
Woordenboek van Belgicismen door 
Const. H. Peeters. Uitgave De Sikkel Antwerpen 

Bovenstaande uitgave bedoelt den Vlaming' 
een veilige gids te zijn, als hij1 in het gebruik van 
de eigen taal onnederlandsche woorden en uit
drukkingen wil vermijden. Elke bladzijde is in 
vier kolommen ingedeeld. De eerste geeft het 
Belgicisme zelf; de tweede zijn oorsprong,^ de 
derde het algemeene Nederlandsch en de vier
de, \yaar noodig, eenige nadere toelichting Het 
"frordt een lijvig werk van ongeveer vijfhonderd 
kwarto bladzijden. 

Merkwaardig is altijd welk een grooten arbeid 

sommigen in Vlaanderen voor hun taal aandur
ven. Het heeft iets van de liefde van de moeder 
voor het zieke kind. Haast onnoodig te zeggen, 
dat haast alles wat niet alleen afwijkt maar ook 
laakbaar is, een Gallischen oorsprong heeft. 

Voor Noord-Nederlanders heeft dit boek wei
nig nut, behalve dan om de Belgische ellende nog 
beter te begrijpen. Wij Hollanders, wij maken 
andere fouten. Voor Vlamingen echter des te 
meer, \(^ie met pek omgaat, wordt ermede be
smet. Wie telkens gedwongen wordt in een 
vreemde taal te denken, verliest het zuivere 
denken in zijn eigen taal. 

Ook de voorrede is lezenswaardig. 
d. K. 

EEN WIJNAVOND BIJ Dr. ALDEGRAAF. 
door Rene de Clercq. 

Van onzen Groot-Nederlandschen dichter 
René de Clercq is bij J. Lannoo te Thielt thans 
een prozawerk verschenen dat ten volle onze 
aandacht verdient. De uitgave, heeft heel wat 
voeten in de aarde gehad. Of daaraan de 
Bruegheliaansche aard van het boek de meeste 
schuld heeft gehad, dan wel de politieke strek
king, laat ik in het midden. Zeker is dat wij den 
dichter van een nieuwe zijde leeren kennen, als 
gemoedelijk en soms hartstochtelijk verteller. 

De schrijver had veel te zeggen en heeft veel 
gezegd. Zonder ergens een blad voor den mond 
te nemen. Hij heeft zijn taalvreugde uitgevierd 
over tal van onderwerpen. Wien dit stoot, moge 
slechts de eerste helft lezen, wien niet, die 
moge tot het einde gaan. Het boek stijgt en de 
tweede helft is de beste. 

Maar tevens het is een ernstig boek. Trots 
al die kleine anekdotes, waarvan de Vlaamsche 
geest -zoozeer aan den oud-hollandschen is 
verwant. De schrijver zegt het in zijn belangrijke 
vocrrede er. het kcst ons geen enkele moeite 
het te gelooven. Wat over vaderland, over poli
tiek en kunst in het midden wordt gebracht, 
was zeker een groot ding onder de roerselen van 
zijn eigen hart en geest. 

Menschen en meeningen. Hoe zou men het 
een zonder het ander kunnen begrijpen? Zij 
daan in bonte rij aan onze oogen voorbij, vlot ge
typeerd en in de grootst mogelijke verscheiden
heid. 

Maar het is ,geen roman en geen gebeuren; 
geen spanning of ontknooping houdt onze aan
dacht vast. Wij moeten onze vreugde geheel 
halen uit de schildering, uit den opgewekten 
tfeest uit het opbruischende der zegging. Het 
bliift.' trots proza, toch altijd dichterswerk en 
daar is de een dankbaar en de ander ondankbaar 
V  C  °  T .  

Zij hem een groote schaar van lezers toege-
wenscht. Wat op den grond van dit alles 'ligt,. 
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het Vlaamsche recht, is hier nog eens weer be
sproken, zij het op een geheel andere wijze dan 
gewoonlijk. En wie het land ook maar een wei-
nig kent zal veel herkennen. Den schrijver zei
ver wel het best. 

J^en Dietsch boek en een goed boek. Wie 
houdt van Rabelais, zal ook dit genieten, 

' d. K. 

„Een Wijnavond 'bij Dr. Aldegraaf" is bestelbaar bij 
•den schrijver, Dr. René De Clercq, Bestevaerstraat 5'5 II, 
Amsterdam. Prijs 1.60 gl., vrachtvrij. 

TISJE TASJE's ALMANAK VOOR FRANSCH-
VLAANDEREN. 

,,Als een mijlpaal op den weg naar meer 
Vlaamsch leven in Fransch-Vlaanderen, staat 
daar telkenjare te Hazebroek de van ouds be
kende ,,Tisje Tasje's Almanak voor Fransch-
Vlaanderen" weer op post. Tisje Tasje's Alma
nak voor 1928 is zoo pas verschenen. Op mark
ten en kermissen wordt h ijrondgevent en uitge
vochten. ... in Fransch-Vlaanderen, 

Door onze Hollandsche lezers is hij — tegen 
inzending van 40 centen in Nederlandsche post
zegels — verkrijgbaar bij Dr. B. Allaeys, Lange 
Nieuwstraat 55, Antwerpen. — 

Warm aanbevolen! 

VOOR VLAANDERENS 
IJZERMONUMENT. 

De eerste 100.000! 
Bij het bekendmaken van de 7e inschrijvings-

lijst voor het oprichten van Vlaanderens IJzer
monument, richt het Komiteit der Jaarlijksche 
Bedevaart naar de Graven van den IJzer een 
woord van innigen dank tot al degenen die de 
eerste 100.000 fr. steentjes hebben helpen bijeen
brengen. 

Bemoedigend is het na te gaan hoe de Vlaam
sche bedevaartgedachte jaar na jaar veld won 
en van een ingetogen vriendenbezoek aan het 
graf van een of ander afzonderlijke ideale IJzer-
jongen gegroeid is tot den jaarlijkschen gewe
tensdag van Vlaanderen, waarop, in een reus
achtige vrome samenkomst van alle bewust-
yiaamschvoelenden, op de doodenvelden van 
den IJzer, de ziel van ons volk zich loutert tot 
steeds zuiverder ideaal-helderheid en zich toe
spitst in scherpere wilsvierkantigheid. 

Nu dat op den vrijgekochten IJzergrond aller
eerst het torenhooge gedenkteeken oprijzen 
moet tot het zichtbaar teeken van trouw aan de 
dooden en tot de hoeksteen van de vrijwording 
van de levenden; nu dat honderden edelmoedige 
Vlamingen daartoe hun steentje reeds bijge

bracht hebben, mag niemand meer in gebreke 
blijven; het geldt een integrale Vlaamsche wer
king zonder politieke kleur en van hoog tot 
laag moet iedereen geven al wat hij kan, opdat 
het een volksgedenkteeken worde, gebouwd 
voor en door heel het Vlaamsche volk. 

De wedloop voor het tweede 100.000 beginne 
dus! Een ieders plichten te dien opzichte zijn 
evenredig aan zijn socialen rang en stand; ook 
doet het Komiteit bijzonder beroep op hen die, 
door het voorbeeld van hun zeer milden steun] 
de offervaardigheid van de massa opwekken 
kunnen, opdat dank zij aller wedijverende vrij
gevigheid, de geleidelijke opbouw van het mo
nument zou mogelijk worden: in 1928, het in
heien van een 50-tal betonnen grondvestpalen 
en het leggen van het 30 meter-breede grond
vlak met voetstuk; in 1929, het optrekken van 
den 50 meter-hoogen toren in gewapend beton; 
in 1930, het ommantelen van het monument in 
blauwen granietsteen en het bekronen er van 
met het A.V.V.-V.V.K. kruis. 

Alleen dank zij den eensgezinden en volhar
denden milden steun van alle Vlamingen zal dit 
grootsche plan kunnen verwezenlijkt worden. 

De tweede wilsuiting in die richting moet nu 
gegeven worden. Tusschen 11 November en 
Nieuwjaar moet de opbrengst van de steunlijsten 
minstens verdubbeld: een nieuw offensief wordt 
dus ingezet en het Komiteit verhoopt, dat dui
zenden ook hun milde Nieuwjaarsgift voor het 
Monument zullen storten. 

P.S. Op dit oogenblik bedragen de 7. eerste in-
schrijvingslijsten de som van 102.631,76 frs. 

Alle giften kunnen gestuurd worden aan het 
Sekretariaat der Bedevaart: Cl. de Landtsheer, 
Groote Kaai, Temsche, Postcheck.: 113.465. 

Het Komiteit der Bedevaart 
naar den IJzer. 

VLAANDEREN EN HOLLAND. 

Eenige van onze Grootnederlandsche vrienden 
hebben voor hun eigen rekening een groot aan
tal exemplaren laten vervaardigen van het aan 
ommezijde afgedrukte strooibriefje. 
• ?t6 kedoeling is dat deze briefjes wijd en zijd 
in Nederland zullen worden neergelegd in wacht
kamers, treinen en hier en daar uitgereikt. 

Daartoe zijn vele handen noodig! 
Mitsdien noodigden wij al onze lezers uit ons 

bij de verspreiding behulpzaam te willen zijn 
Gaarne zendt de drukker van ons blad U op 

verzoek, geheel kosteloos, het door U'ge-
wenschte aantal toe. 

Aanvragen te richten tot: de firma Littooy en 
Heller, Haverstraat 21, Utrecht. 
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Vlaanderen en Holland. 

INTederlandsche Mannen en Vrouwen. 

Ten Zuiden van onze staatkundige grens wonen meer dan 4 millioen menschen van ons volk. 
met gelijke taal en zeden. 

Helaas, dat volksdeel is ziek, aangetast door een vreemde kanker, die zijn hart, hersens 
en levenssappen aantast en de besten reeds tot slachtoffers heeft gemaakt. Dat volk begint heel, 
flouwtjes te herleven. Er komt meer kracht, meer wil tot leven en een vreeselijk uitputtende, maar 
bijkias onzichtbare strijd wordt er gevoerd, om te redden wat nog onaangetast, te herstellen wat 
aangetast is, en uit te snijden de verrotte deelen. 

Zal de zieke herstellen? 
Het hangt gedeeltelijk van U af. Of is het de laatste opflikkering voor de dood. Moet dit 

Nederlandsche volksdeel roemloos ondergaan? in een poel van verbastering en verkankering. 
Of wilt ook Gij uw medegevoel schenken. Daartoe alleen is reeds voldoende het besef dat 

4 millioaa Nederlanders in vreemi staatsverband een wanhopigen strijd voeren om hun taal, zeden 
en levenswijze, kortom hun Nederlandsch bestaan te handhaven, hopende, dat zij zich niet voor niets 
uitsloven een voorpost te zijn tegen opdringende machten, die in tijds ook onze eigen grenzen zul
len trachten aan te tasten. 

Ieder Hollander weet toch dat de Vlamingen Nederlanders zijn. Vlaanderen heeft een groot 
deel bijgedrage tot onze beschaving- Ofis't misschien veroveringszucht om belangstelling en liefde te-
wekken voor hen die gelijk aan ons willen zijn) maar daarin door overmacht belemmerd worden, die 
gesard, gehoond en uit hun werk gestooten worden, omdat zij Vlamingen willen zijn, dat is Neder
landers? 

Ja, als zij slechts mee wilden heulen met verraders, huichelaars, verklikkers, strooplikkers 
enz., maar dat willen zij niet. Zoudt gij U laten vertrappen als minderwaardig burger door vreemde 
overheerschers, omdat 'gij niet gewillig waart uw geboorterecht te verkwanselen of weg te werpen 
als een afgedragen jas, alleen omdat gij U zelf bewust zijt, vrije mannen te zijn? 

Neen, duizendmaal neen. En gij zoudt dan niet gevoelen voor uw volksgenooten, mannen en 
vrouwen, arbeiders, dokters, winkeliers, ingenieurs, boeren, handelaars, kunstenaars, zooals gij, die 
hunkeren naar een eigen onafhankelijk bestaan, en bedreigd worden om onder de voet getreden te 
worden door vreemden. 

Wij weten te wel, dat uw hart en hoofd spreken zullen en gij U een deel zult gaan voelen 
van dat eensgezinde Nederlandsche Volk van bijna 12 Millioen zielen, onder wie arbeid, nijverheid, 
wetenschap en kunst bloeien door aller wil voor allen, en ook dat gij U geheel en al afzijdig zult 
houden van de feestelijkheden die in 1930 in België zullen worden gehouden ter viering van het feit der 
verscheuring van de Vereenigde Nederlanden en der honderdjarige onderdrukking van Uw Vlaamsche stam
broeders. De Nederlander die deze feesten zal meevieren pleegt verraad aan zijn eigen Volk cn Stam. 

„Groot-Nederlanders" 
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