
DIE DIETSCHE GEDACHTE 

foto Jochmann-Disco 

Landhuisje van de schildersfamilie Pieck te Hollandsche Rading 
(gemeente Maartensdijk bij Utrecht), waar René de Clercq 12 Juni 
1932 is overleden. 

Van 1915 tot 1932 hield de dichter hier herhaaldelijk verblijf. 

DE LAATSTE HULDE AAN ONZEN 
DICHTER 

(17 Juni) 
Uit liefde, uit liefde alleen, 
Vlaanderen, heb ik uw strijd gestreên. 

René de Clercq! Hoe hebben wij, uitwendig vaak 
koele Hollanders, die wel eens wat schuw van u 
waren, omdat gij, natuurkind, zoo geheel anders 
optraadt als wij, „fatsoenlijken", voor wie ,,nette" 
zelfbeheersching op het voorbeeld van den En-
gelschman vaak als het hoogst-bereikbare voor 
oogen staat, hoe hebben wij ons het hart toege-
nepen gevoeld, hoe hebben wij getreurd in de 
stilte van onze binnenkamer, toen, onverwachts, 
de mare tot ons was gekomen, dat qij van ons 
waart heengegaan. Wij, Hollanders, die, op onze 
wijze, uwen strijd medestrijden. Hoe gevoelden 
wij plotseling, wat wij te voren nog slechts vaag 
hadden beseft, dat gij een sterke, een gro 
waart, sterk en groot in uw relle liefde voor 
gij goed, groot, schoon en rechtvaardig ach 
uw feilen haat jegens degenen, die Vlaan 

het in de kern zoo goede en schoone, gevangen 
houden in den kerker van domheid en onrecht, 
ver van het zegenende zonnelicht der vrijheid, dat 
gij zoo hartstochtelijk beminde, gij, onvergetelijke 
dichter-strijder 

Ons geslagen voelend door een onherstelbaar 
verlies, begaven wij ons naar het kleine Utrecht-
sche boschdorpje, waar onze dichter zou worden 
begraven. De felle zon wierp door het gebladerte 
speelsche, blijde plekjes op den grond, en maakte 
heel het kleine kerkhof van Lage Vuursche tot 
een goud-lichte plek te midden der donkere bos-
schen. De warme zon, de juichende natuur, heel 
de schoonheid van dezen zomerschen dag, droeg 
er toe bij, de plechtigheid een karakter te geven, 
dat wel zeer sterk in overeenstemming was met 
het karakter van onzen zonnigen aanbidder van 
het schoone, die van zich zelf had gezegd: 

Zonnebloem in zonneschijn, 
Zal mijn ziel ooit anders zijn? 

^ Voor de oude herberg van het dorpje kwam 
^Ö^ngs, onder het zware lommer der boomen, van 
J^ew$de en verre, ondanks het moeilijke bereikbare 
yarEhet plaatsje, een aroote schare biieen die 
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behoefte gevoelde den uitgestreden strijder bij zijn 
graf een laatste hulde te brengen. Wij zagen er, 
var het Bestuur van den Dietschen Bond, Prof. H. 
Burger, Mr. A. Loosjes. Dr. J. de Decker, Dr. M. 
Minnaert, Wies Nïoens; van de Besturen der Ne-
derlandsche Unie P. J. Ursi en C. E. de Haas, van 
het Hoofdbestuur en verschillende afdeelingen 
van het Dietsch Studenten Verbond o.m. C. P. 
Scheepers, }. H. Broekman, F. L. P. de Jong en 
G. W. Haas, voorts H. M. H. A. Micheels en J. 
Hengeveld (Amsterdam) en J. P. D. van Banning 
(Utrecht); van de oud-leden-organisatie van dit 
Verbond W. Goedhuijs en Mr. J. J. Hülsmann; 
voor het Vlaamsch Hoogstudentenverbond te Leu
ven S. Boutens; de oud-leden van den Raad van 
Vlaanderen Ir. A. A. Fornier en Jan Wannijn; 
voor het Algemeen Nederlandsch Arbeidersver-
bond L. Magits; voor de Kon. Ver. het Neder-
landsche Lied Dr. P. J. Meertens; voor de Nederl. 
Zuid-Afrikaansche Vereeniging Mr. A. J. van 
Vessem; voor de Vlaamsch-Hollandsche Vereeni
ging te Utrecht Mr. R. van Genechten; voor de 
afd. Utrecht van het Algem. Nederl. Verbond 
W F J den Uyl; voor de afd. A'dam van dit 
Verbond, Dr. J. de Decker; voor de Utrechtsche 
Studentenzangvereeniging Jhr. E. W. F. Wtte-
waal van Stoetwegen; dr. A. Jacob, oud-mede
strijder in den activistenstrijd; voorts Hubert Cuy-
pers en Lieve Duvosel, die liederen van den over
ledene getoonzet hebben; Geert Dils, de Vlaam-
sche minstreel; KI. Sixma, volkszangleider te Am-
sterdam; de schilder Ed. Karsen, Mr. H. P. Wies-
sinq, oud-hoofdredacteur van de Groene Amster
dammer; Prof. Dr. Willem de Vreese Prof. Dr. 
Claus Prof. Vernieuwe, Prof. L. van Vuuren, Dr. 
G. Schamelhout, de Friesche schrijver Fedde 
Schurer, S. G. van Looy, directeur van Sijthoff s 
Uitqevers-maatschappij, Herman Vos, Belgisch 
kamerlid, Mr. A. Heyndricx, oud-Belgisch-kamer
lid, W. Benoy, directeur van den Vlaamschen 
Schouwburg te Antwerpen, Ir. E. P. van den 
Berghe, leeraar M. O. Fransch en directeur van 
het instituut Jacob van Campen te Amsterdam, 
Mevr. E. C. Molenbroek-Jongbloed, leerares aan 
de Belgische School te Amsterdam, waaraan onze 
dichter ook leeraar is geweest, H. Cornelissen, 
leeraar te Deventer; Hendrik en Ernst van Hot-
stadt, bestuursleden van het Vlaamsche Front te 
Antwerpen, L. Stevens, de dichter Richard de 
Cneudt, B. Calissendorff, Burgemeester van 
Kockengen en nog vele anderen. 

De rouwstoet, die zijn weg nam, van het sterf
huis te Hollandsche Rading, langs het Raadhuis 
van Maartensdijk, waar de oranje-blanje-bleu-vlag 
halfstoks uithing — heb dank, Burgemeester, voor 
deze piëteitvolle hulde! — door een der schoonste 
gedeelten van het Sticht, liet lang op zich wach--
ten, maar eindelijk begon het kerkklokje te klep
pen en weldra kwam hij in het zicht. Met hem 
mede kwamen o. m. mevrouw De Clercq, de kin

deren van den overledene, mevrouw Ria Ver
voort, Dr. Aug. Borms en H. Cornelis. 

Vervolgens werd de kist, gedekt door de Leeu
wenbanier, dezelfde, die in het Bussumsche Bre-
diusbosch ontplooid werd op den gedenkwaardi-
gen Guldensporendag van 1915, en die omzoomd 
was met oranjeranden, door bestuursleden van 
het Dietsch Studenten Verbond en Vlaamsche 
makkers grafwaarts gedragen. Om het graf. ge
dolven in een hoek van het kerkhof bij het hek 
langs den weg, schaarden zich de talrijke aanwe
zigen, waarna het klokje met beieren ophield en 
achtereenvolgens vier toespraken werden gehou
den, die wij hieronder onverkort laten volgen. 

Toespraak door Prof. H. Burger. 
Te moeten spreken aan het graf van den ook 

door mij zoo hooggeachten en vereerden vriend 
de Clercq is mij een smartelijke taak. Den onver-
moeibaren, bedrijvigen man had ieder van ons een 
lang leven toegedacht. Het bericht van zijn heen
gaan is gekomen als een donderslag uit helderen 
hemel. Ik ben de tolk, niet alleen van den Diet
schen Bond, van de Vlaamsch-Hollandsche ver
eeniging Guido Gezelle te Amsterdam en van de 
Nederlandsche Unie, maar van alle vrienden van 
Vlaanderen in Nederland, wanneer ik hier getuig 
van onze algemeene verslagenheid bij dit doods
bericht. Na den dood van P. W. de Koning is dit 
de zwaarste slag, die de Dietsche Gedachte kon 
treffen. Het verdwijnen van René de Clercq voelen 
honderden als een onherstelbaar persoonlijk verlies. 
Bij deze baar grijpt de smart ons naar de keel. 
Waar in de laatste jaren Nederlanders van Noord 
en Zuid in een gevoel van saamhoorigheid bijeen 
waren, daar was ook de Clercq. Maar daar was 
hij zonder mankeeren het middelpunt van het sa
menzijn, de zon, die uitstraalde naar alle harten. 
Een zon van opgewektheid. Een kinderziel in een 
reuzenlichaam. Trots grijzende baard en krulharen 
de onverwoestbare eerstejaarsstudent, vol van 
jolijt, vol van scherts, vol van gezang. Hij voelde 
zich, met de woorden van den Hollandschen kin
derdichter, „een kind, van God bemind en tot geluk 
geschapen." Zijn jeugdgedichten zijn één jubel
zang op de heerlijkheid van het leven. Het beste 
biertje smaakte hem zoo wonderwel, en ik denk, 
dat het mooiste meisje hem gaarne kuste. 

Deze ingewortelde levensblijheid is onuitroeibaar 
gebleken. De ontgoocheling die de oorlog heeft 
gebracht, de naoorlogsche smaad en schande over 
zijn geliefd Vlaanderland, armoede en verbanning, 
dit alles heeft zijn blijmoedigheid, zijn fierheid zijn 
vertrouwen in de toekomst niet kunnen krenken. 
Elk leed heeft een lichtzijde; maar bij hem moest 
voor het licht het leed wijken. Zijn verbanning 
naar het noorden werd voor hem geen balling-
schap. Al moest hij het land van Vlaanderen 
missen, hij was gebleven in zijn volk. Nederland is 
zijn land geworden: „Hier is vrijheid; hier is blij
heid. Hier heeft God ons goed gedaan. 



D E  D I E T S C H E  G E D A C H T E  3 

,,Het wonder van zijn wenschen", het droom
beeld van een Nederlandsch volk, vrij van vreem
den druk, dit droombeeld vond hij hier verwezen
lijkt. Hij werd een vurig bewonderaar van Neer-
lands wetenschap en beschaving. Ook de hier 
gesproken taal, niet de met vreemde woorden 
doorspekte taal van onze hoogere standen, maar 
het onverbasterde, rijke Nederlandsch van het 
boerenland, was voor hem een lust des harten. 
Geen Nederlander heeft ooit zijn eigen land war
mer en oprechter liefgehad dan deze Vlaming, die 
toch ook aan Vlaanderen trouw is gebleven met 
heel zijn hart. Want de schoonste van zijn droo-
men was „het Rijk, dat haast zal komen": het 
groote Nederland. 

Aan de onbezorgde blijheid der jeugd heeft zich 
in later jaren de strijdlust gepaard. Wat hij als 
vastberaden, onverschrokken vaderlander voor 
Vlaanderen op het spel heeft gezet, zullen anderen 
straks in Uw herinnering terugroepen. De dreu
nende tonen van zijn Noodhoorn zitten in ons aller 
oor. Ja, zijn dichtkunst is van karakter veranderd. 
Zijn kinderlijke zorgeloosheid heeft plaats ge
maakt voor innige bezorgdheid om Vlaanderen. 
Hij vond geen voldoening meer in „vredige 
kunst": schepte geen behagen meer in „een hemel 
zonder wolk". Het werd zijn dichtertaak zijn sla
pend volk „wakker te slaan, ja te slaan." Zijn pen 
werd een geeselroede. Ha, hoe die is neergekomen 
op de ruggen van ikzuchtige volksverraders! Hij 
werd een hekeldichter, zooals wij er na Vondel 
geen meer hebben gehad. Een wonder is het hoe 
hij met enkele woorden den jammer van een toe
stand wist uit te beelden: een dreigend gevaar 
voor Uw verbeelding te doen oprijzen: Op sleep
touw van Frankrijk! 

„Niet op sleeptouw, niet aan band! 
Roeit met eigen riemen: spant uw eigen zeilen, 
Of in rampspoed niet te peilen 
Stort gij Nederland!" 

En van onze heillooze verdragspolitiek: 
„Tractaten, tractaten! 
Van praten komt bepraten. 
Want kwabuur wordt geen praten moe, 
En goedgebuur geeft toe." 

Wat wij aan dezen doode te danken hebben, is 
in woorden moeilijk te beschrijven. Wij danken 
hem voor wat zijn dichtkunst is geweest en nog 
vele jaren zal zijn voor het Nederlandsche volk. 
Wij danken hem voor zijn strijdlust, voor zijn 
strijdkracht, voor zijn Nederlandsch iedeaal, voor 
zijn opwekking en bezieling. Wij danken hem voor 
zijn persoon, voor zijn trouwe hart, voor zijn zon
nig wezen, voor zijn vriendschap. 

Dit woord van dank richten wij tot haar, die 
gedurende een reeks van jaren, in de allermoeilijk
ste omstandigheden, hem een liefdevolle steun is 
geweest. Aan haar de verzekering van onzen eer
bied en waardeering en van ons innig medevoelen 
in haar onherstelbaar leed. 

Toespraak door Dr. A. Borms 

Mijn Dierbare Broeder, 
Verleden Zondag hebben we op U gewacht in 

de vergadering van den Raad van Vlaanderen, 
die LI zoo na aan 't harte lag. Ge schreeft ons 
twee dagen te voren dezen brief — naar ik verno
men heb, den laatsten van uw hand: 

„Waarde Vriend en hooggeachte Voorzitter, 
Door maagziekte gekweld, zit ik op regiem en 

rust, bij de familie Pieck, te Maertensdijk. Tot 
mijn spijt zal ik de zitting van de pol. com. niet 
kunnen bijwonen. Maar wel zal ik Zondag 
komen over Utrecht. Dan ben ik hier nog den-
zelfden dag terug. Ik zal niet eerder dan tüs-
schen 103^ en 11 uur in Malpertuus kunnen aan
komen. Graag wou ik aan de besprekingen over 
punt 4 a. en b, deelnemen. Ik hoop dat die nog 
niet ver zullen gezet zijn, en dat ik, in elk geval, 
nog zal kunnen meestemmen. 

Wilt gij mij bij de heeren leden van de poli
tieke com. verontschuldigen? 

Tot Zondag, vriend! 
Met hartelijke groeten van de familie Pieck, 

en een Dietschen klauw 
van uw trouwen 

(w.g.) Ren. de Clercq." 

In plaats van U zelf, dierbare Broeder, kwam 
den Maandagmorgen de doodmare, die ons allen 
met verslagenheid heeft getroffen. En nu staan 
wij hier aan uw graf. Voor mij wordt er een stuk 
leven begraven. 

Vijf-en-dertig jaar geleden leerden we malkaar 
kennen in de Studentenbeweging en handelden 
we naar het voorbeeld van Albrecht Rodenbach, 
die ons gered heeft voor ons volk. Gij voerdet 
den strijd toen reeds met de volheid van uw kracht. 
In 1902 hebben we elkaar weer ontmoet als 
leeraars te Nijvel, in Waalsch Brabant, waar we 
samen zeker wel den gelukkigsten tijd van ons 
leven hebben gekend. Ik luisterde er begeesterd 
naar uw „Liederen voor het Volk", zag er dag 
voor dag uw „Terwe groeien en besefte wat een 
groot dichter gij zoudt worden. 

Dan zijn onze wegen weer uiteengegaan: ik naar 
Zuid-Amerika, gij naar Gent. Daar vondt gij uw 
„Hemel-huis", doch daar ook zou het noodlot U 
weldra den zwaarsten slag van uw leven toebren
gen: de dood ontrtikte U uw geliefde gade. Dat 
gebeurde in tragische omstandigheden: door den 
steun, dien gij sedert het afsterven uwer heilige 
moeder aan uw hulpbehoevende verwanten ver-
leendet, waart ge zelf in geldzorgen geraakt en 
ge verliet het duurdere huis in de Schoolstraat te 
St. Amandsberg voor een beterkoope woning. Het 
water was er besmet en uw aangebeden Marie 
bezweek weldra, neergeveld door den typhus. In 
uw groot verdriet kwaamt ge in opstand tegen het 
noodlot en ge liet uw „Toortsen" laaien. 
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De oorlog kwam en met hem de tweede zware 
slag voor li. Zoolang gij hooptet dat België recht 
zou laten geschieden aan Vlaanderen, hebt gij het 
de eerste oorlogsmaanden gesteund; doch zoodra 
de feiten uitwezen wat de ,,Heeren van Havere 
in 't schild voerden tegen ons volk, hebt ge geen 
oogenblik geaarzeld en met Dr. Jacob en zooveel 
andere strijdgenooten zijt ge voor Vlaanderen in 
de bres gesprongen. Dat heeft U uw betrekking 
gekost en later de doodstraf op den hals gehaald. 
Zoo moest gij einde 1918 in ballingschap gaan. 
Maar dan heeft uw liefde, die eerst Westvlaamsch 
was, later heel Vlaanderen omvatte, zich uitge
breid, zooals ge 't zelf zongt, tot Groot-Neder
land. Gij hebt hier onze Noorderbroeders leeren 
kennen, ze leeren liefhebben en toen ge na meer 
dan tien jaar teruggekeerd zijt naar Vlaanderen, 
hebt ge die liefde meegedeeld aan ons volk, aan 
de jeugd vooral en ge zijt voor hen geworden de 
vaderlandsche dichter, de Dietsch-nationale bard. 
Dadelijk zijt ge ook aan 't ijveren gegaan voor 
't heroprichten van den Raad van Vlaanderen, gij 
waart zijn ondervoorzitter geweest gedurende het 
Aktivisme en nu weer een zijner meest toegewijde 
leden. Al werkende voor den Raad zijt ge gevallen. 

Trouwe broeder, gij sterft een vroegen dood en 
zonder dat onze verdrukker U uw burgerrechten 
heeft teruggeschonken. Zoo gij in dienst waart ge
treden van de machthebbers, zoudt ge overladen 
zijn geworden met lauweren, begiftigd met eere
metaal. Maar gij, de edele, de sterke, gij hebt dat 
niet gewild. Dit is uw eere, dit is onze trots. Een 
balsemende troost is het ook voor ons en voor uw 
zwaarbeproefde verwanten, dat gij op dezen zon-
nigen zomerdag een begrafenis hebt gehad zooals 
ge die zelf zult hebben gedroomd, in de weelderige 
omgeving van dit stukje der Lage Vuursche en hier 
neergelegd zijt op dit plekje te midden van het na

tuurschoon, dat gij zoo dikwijls hebt bezongen. 
Mocht moederaarde U bedekken als goed koren. 
Alwaar Ge ligt zal men een wonder hooren: 
Schoon ruischend Dietsch. 
Rust hier zacht, trouwe vriend. Weet dat wij, 

ouden en jongeren, in Vlaanderen en Noord-Ne
derland, naar uw grootsch voorbeeld, al onze 
krachten zullen inspannen voor het heerlijk Ideaal 
dat ons blijft bezielen. Wij zullen onversaagd den 
strijd voortzetten, totdat wij veroveren een zelf
standig Vlaanderen, dat opgenomen zal worden in 
den schoot van ons Dietsche vaderland. 

Het vrije Dietschland zal uw naam nooit verge
ten, dierbare broeder. 

Toespraak door Dr. A. Jacob 
Van alle dingen is niets zo bitter voor Uw ge

noten, René de Clercq, als U te zien voortijdig 
aan de eeuwige lijn gekomen. Velen gingen met U 
de weg van hun jeugd. Velen staarden op naar U 
vol verwachting om de ontwikkeling van Uw stoute 
gang, helaas nu tot staan gebracht voor immer. 

Gij waart geboren voor de kamp. 
Toen Gij zoudt optreden was de figuur van de 

vooroorlogse politiek in België een driehoeksfiguur, 
waarvan de katholieke, liberale en socialistiese par
tijen de zijden vormden, en uit elk van deze partijen 
zochten vooraanstaande mannen kontakt met U, 
begaafde jonge man, om Uw dichterschap te bin
den aan haar belang. 

De katholieke staatspartij stootte U af door haar 
smalle plichtenleer die partij, staat en kerk in dienst 
stelde van een plutokratie die Gij verfoeidet. 

De liberale staatspartij ging geheel in de wil 
van de geldmachten op en drukte het stempel van 
haar Franse afkomst en verfransingsideaal op al 
haar handelingen. Het was duidelik dat daar Uw 
plaats niet was. 

Het kerkhof 

tc 

Lage Vuursche 

Rechts op den 

achtergrond rust 

onze dichter 

foto C. Steenbergh 
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Wat verwondering kan wekken is, dat Gij die 
U zozeer voeldet aangetrokken tot de zaak der 
arbeiders — waart Gij niet voortgekomen uit hen? 
— dat Gij, gesproten uit een Rooms gezin, niet 

gegaan van meet af naar de kristelike arbei
dersbeweging van priester Daens, die in de lijn 
van Rerum Novarum door de dramatiek van haar 
worsteling met de katholieke partij een aanrakings
punt scheen te moeten bieden met diepe gronden 
van Uw gemoed. Was het dat Gij eerst Uw lyriese 
periode moest doormaken die, naar Gij zeidet, bij 
de schepper van het woord voorafgaat aan de 
dramatiese? 

In elk geval is het opmerkelik dat Gij, met voor-
bijgaan van Aalst, gingt naar het Gent van de 
sociaaldemokraten. Gij vermoeddet niet dat de ont-
gocheling U op de voet zou volgen. Alles wat 
zweemde naar de zelfstandigheid van de persoon
likheid werd door de Gentse Marxisten veroor
deeld als de uitloper van een schadelike helden
verering welke afbreuk deed aan de gangbare 
voorstelling dat het alleen op de wetmatigheid van 
de ekonomiese ontwikkeling aankwam, en waar
bij een verband werd gelegd met de idee van het 
privaatkapitalisme. Tegen deze argwaan tegenover 
het persoonlike geestelike initiatief was het dat Gij 
aanbotstet. Hierbij kwam dat de socialistiese be
weging de Vlaamse beweging niet naast zich er
kende als een andere macht met zelfstandig wezen 
opgerezen uit een andere wortel, maar dat zij de 
aktie voor het Vlaamse recht wilde zien als voor 
een afgeleid recht bepaald door de socialistiese 
stelregelen. Deze tegenstellingen hebben de breuk 
gebracht. 

Ook in de toenmalige Vlaamse beweging kont 
Gij U niet thuisgevoelen waar deze beweging 
steeds weer werd misbruikt als gangmaker van de 
gevestigde politieke partijen en geleid door ambte
naren van wie het flamingantisme U voorkwam 
als dadenloos en dor. 

In de dagen van Uw teleurstelling was het dat 
ook over U de krisis losbrak die over Europa 
woedde in de geesten van hen die zich in haar 
vastgelopen beschaving verkeerd geplaatst achtten. 
Zoals er waren die een wijkplaats zochten naar de 
verre eilanden van de gelukzaligen onder het Zui
derkruis, zo zocht Gij een toevlucht, Harmen Riels, 
in Gingolph's hut op de Verlaten Berg, want 
Vlaanderen leek voor Uw hart onbewoonbaar. 

Maar de macht die uiteindelik U zou ontrukken 
aan de greep der vertwijfeling, die U zou ver
jongen in de bronnen van de grote levensernst, die 
macht was de geest die zou leven in het Aktivisme. 
Van hoe hopeloos onbegrip van Uw diepste 
wezen getuigde het te pogen, dan nog wel met 
lokkingen en bedreigingen, om U af te houden van 
de nieuwe kracht die in waarheid voor U de 
innerlike bevrijding betekende! 

Voor U, dichter-strijder, was de politiek een 
atmosfeer, niet een konstruktie. Voor het samen
stel der politieke krachten hieldt Gij Uw oog ge
sloten zolang niet pathetiese ontknopingen de span
ning kwamen duiden van Uw sentiment. Dan 
waart Gij gereedschap en tolk tegelijk, wiekslag 
van het gebeuren waarop de gemeenschap streefde. 
Het opgehoopte politieke gevoel ontlaadde zich 
in de drang der uitbarsting. De davering hiervan 
vernamen op een heuglike morgen de heren van 
Havre toen zij vergaten dat ook Vlaanderen in 
België lag. Het was de dreun van de naderende 
lawine door het kamplied losgemaakt. Het oude 
stortte, het nieuwe brak baan, de tijd scheurde. Zo 
wonderkrachtig werkte het geweld van Uw lied. 

Sprong ooit een macht roekelozer om met het 
nationale probleem als de Belgiese? Zij ging hierbij 
te werk van het oude Griekse aksioma uit dat er 
volkeren waren voorbestemd om te heersen naast 
volkeren voorbestemd om te dienen. Tot deze laat-
sten behoorde dan het Vlaamse volk. Zozeer was 
de Vlaamse knechtsheid in die dagen een inge-

Het graf van 
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grifte Belgiese gemeenplaats dat toen Gij, de 
Clercq, om Uw aktivisties streven als leider van 
„De Vlaamsche Stem" uit Uw leraarsambt werd 
ontzet, een Waals industrieel uit de Antwerpse 
agglomeratie, aan Uw houding de maatstaf aan
leggend van het heersersvolk, de opmerking kon 
maken, dat dit ongetwijfeld de manier was om een 
volk te redden, als altans, voegde hij er hooghartig 
bij, dit volk nog kon worden gered. 

Zou iemand onder de levenden dieper dan Gij 
de schande gevoeld hebben waaronder het Vlaamse 
volk gebukt ging, feller dan Gij de lafheid hebben 
gevloekt waardoor het dreigde ten onder te gaan, 
starder dan Gij hebben vertrouwd in zijn nieuwe 
grootheid? 

Van de gloeiende ijzers van Uw toorn staat nog 
het merk gebrand in zo menige vergulde rug ge
kromd onder een paradedegen. Toen de grote les 
van het jeugdwerk van Hendrik Conscience, de 
leer van het nationale zelfrespekt en de nationale 
dapperheid, op het punt stond voor Vlaanderen 
verloren te gaan, toen alles wat Rodenbach had 
voorgehouden, Vlaamse fierheid, Vlaamse trouw, 
Vlaamse onverzoenbaarheid met Waalse dwang, 
werd losgelaten en prijsgegeven, toen stondt Gij 
op, de Clercq, vermand in strijdbaarheid, men zou 
willen zeggen haast met de potigheid van de ge
zonde dorpskerel met klare kijkers, telg uit een ge
slacht dat, mèt dit volk, in tijden had braak gelegen 
en zijn tijd gebeid. Op geen andere grond dan 
alleen Uw onbegrensd geloof dat bereid was, de 
tirannie ten spijt, tot de gevaarlike onafwijsbare 
Vlaamse werken, pleegdet Gij hoog verzet. In dit 
begenadigde ogenblik richtte zich aan U op een 
volk dat in de ontkrachting en de ontmoediging, in 
de ontrouw aan de verplichtingen van zijn voor
malige edele staat, smadelik had terneergelegen. 

De verdrukker, naar de kern van zijn macht ge
tast, sloeg U en Gij vingt de speerstoot op. Hoe 
hebt Gij de stonde geloofd die U dit lot beschoor. 
Gij waart blijde met Uw afstelling als een kind. 
Gij voorzaagt de vloedgolf die nu zou komen en 
de verdrukker terugslaan. Het was niet alsof een 
slag op U neerkwam, het was alsof een dauw op U 
neerdaalde, over de onstilbare brand van Uw 
Vlaams verlangen, over de ontembare gloed van 
Uw vrijheidsdorst, alle wonden helend bij Uw 
geestelike worstelingen geslagen. Het oude woord 
van wijsheid werd bewaarheid aan U: dat het geluk 
was in de vrijheid en de vrijheid in de moed. Alles 
plaatstet Gij in het teken van het Goede, het enige 
goed waaraan alle macht moest dienstbaar ge
maakt. 

De geesteshouding waarin de bewogenheid van 
Uw streven besloten lag, heeft vaak tot bevreem
ding aanleiding gegeven. Uw felste aktivisteliede-
ren volgden immers slechts luttele weken op Uw 
Belgiese koningsliederen. Men heeft U beschul
digd van wispelturigheid. Wie zo spraken zagen 
niet dieper dan de oppervlakte. Volksdichter van 
de oude, aan het grootkapitalistiese produktiepro-

ces voorafgaande bedrijfsvormen, elders lang 
reeds verlaten, in Uw streek nog bekend, was in 
Uw geest daarmede iets blijven hangen van de 
geest van het voorrevolutionnaire tijdvak, een ver
drongen kompleks van de verhouding tussen heer 
en man dat U van de oorlog in de termen van een 
heervaart deed spreken. Vandaar in Uw loyauteit 
die schielike ommekeer, toen de vorstelike hand 
niet aangreep de trouwe hand van de volksman op 
wiens handpalm de onvervreemdbaarheid lag van 
het onverjaarde Vlaamse recht. 

Uw gedicht was een funktie van de strijd. Het 
kon niet anders dan op- en neergaan met de kamp 
die het bezielde zoals het erdoor bezield werd, in
zinken waar die inzonk. Het Vlaamse nationalisme 
heeft na de oorlog ook tijden van nedergang ge
kend. (Het kwaad, zeidet Gij, zat in het „ver
penningen"). Dan bleven Uw grote bazuinstoten 
uit die Uw zangen verwant maakten aan de Geu
zenliederen. Maar over het hiaat hielpt Gij ons 
heen door een boog van onuitputtelike ironizerin-
gen die onverdelgbare humor puntte in Uw vers. 
Tegenover Uw kamplied, dat Gij verweven wist 
met het algemene gehalte van onze strijdwil, stondt 
Gij objektief. En wees kritiek op een mindere waar
de, het wierp op kameraadschap niet meer scha
duw dan het zingende hart van de leeuwerik op 
de akker werpt. Des te hartstochteliker stondt Gi? 
op uitkijk naar de tekenen die de stilstand zouden 
keren in de beweging en het oponthoud in Uw 
werk. Zoals de akker het water nodig heeft en het 
zaad, zo hadt Gij de vloed nodig van de daad voor 
Uw groot kampvers. 

Intussen stuwde Uw leven voort als een stroom 
in bredere bedding, de aanknoping vindend met de 
orangistiese traditie, die in de Vlaamse beweging 
zit, in de gedachte van de Dietse Delta. Gij werdt 
de wekstem van de Dietse kamp. Reeds hadt Gij 
het oprukken vernomen van de jeugdige Dietse 
scharen, het doorzetten van wederom een nieuwe 
taak. Het vuur van Uw lied had haar begeleid, 
had Uw uur niet geslagen. 

Grote Dood, gij zijt duister in wat gij doet. On
verschillig stelt gij grenzen aan de werker. Doch 
ook aan uw werk zijn grenzen gesteld. De Zegger 
van de beweging kunt gij wegnemen, zijn mond 
doen verstommen, niet zijn taal. Zijn wachtwoord 
blijft schallen: dat Dietslands herstel boven alles 
gaat. 

In de plooien gehuld van de geliefde vlag ver
zinkt vóór ons deze lieve Dode en wij moeten 
scheiden. 

Het was U niet vergund, René de Clercq, de 
aloude standaard ontrold te zien boven de tinnen 
van onze bevrijde belforten. Maar in vervulling 
ging toch Uw vrome wens. 

Uw gedachtenis heil, heraut van de nationale 
plicht, bouwman van de waardigheid van de Dietse 
natie, bezieler en dichter bij godsgenade, driewerf 
heil! Naar Uw woord heeft Uw dag mogen strek
ken tot een morgen aan een trotser volk! 
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Toespraak door Wies Moens 

Dietsche volksgenooten! 
De bedoeling dergenen die mij de taak hebben 

toevertrouwd, René de Clercq, aan den rand van 
zijn graf te herdenken als Dichter, kan geen an
dere zijn geweest dan deze: over den kunstenaar 
die stond met beide voeten in den strijd voor zijn 
volk, het getuigenis te hooren van iemand die tot 
de zijne heeft gemaakt: de soldateske belijdenis van 
Wolfram von Eschenbach, wien het niet was te 
doen, in de eerste plaats, om geprezen te worden 
ter wille van zijn kunst, maar wèl: ter wille van 
zijn goeden „ridder'-arbeid met speer en schild. 

Er bestaat in Vlaanderen een „officiëele" let
terkundige wereld, die hier door mij niet wordt 
vertegenwoordigd. Toen in 1927 René de Clercq 
zijn vijftigste levensjaar inging, hebben wij van uit 
die wereld niets zien ondernemen, om den Dich-
ter-Strijder bij die gelegenheid te vieren. „De felle 
aanklager" — zoo schreef ik in die dagen — „van 
het régime dat Vlaanderen naar den dood drijft, 
heeft het alleen maar aan zichzelf te wijten, 
dat zijn confraters in de litteratuur, die het zich 
in de Belgische atmosfeer zoo behaaglijk en zoo 
comfortabel mogelijk hebben gemaakt, nu eenmaal 
op hem neerzien als op een „geus", die alleen maar 
verdient, door „geuzen" te worden gehuldigd." 

Anderen mogen thans de weegschaal ophalen, 
tot het vaststellen, uitsluitend en alléén, van De 
Clercq's waarde voor de „zuivere woordkunst." 
Het vuur der nationale bezieling, door dezen 
Dichter ontstoken, brandt hoog en sterk boven 
het loom, mandarinistisch bedrijf van hén, voor 
wie de „eerzucht" van een Eschenbach altijd zal 
blijven: een mysterie met zeven sloten. 

De gulle fluitenier, die Arbeid en Minne tot de 
motieven maakte van zijn rappe, heldere deunen, 
behoeft niet de lofprijzing der spitsvondige ont-
leders; —• hij heeft zijn troon voor immer in het 
hart van het zingende volk. 

En de Dichter van den kamp? 
Zij die den gloed van zijn „Toortsen" hebben 

meegenomen door hun jeugd; 
zij die de dynamiek van zijn activistische verzen 

hebben voelen jagen door hun bloed; 
zij die hun strijdwil hebben gescherpt aan de 

verontwaardiging, door hem uitgezongen in zijn 
hekeldichten; 

de hónderden voor wie zijn lied is geweest: 
openbaring van het Dietsche Vaderland, 

zij vlechten om zijn beeld een kroon van duur
zamer beteekenis dan die der „louter-litteraire" 
waardeering. 
De Dichter van den kamp: 

de geestdriftige daad-mensch, wien het gegeven 
was, krachtens zijn kunstenaarschap, de wisselin
gen van den strijd waaraan hij deelnam, te pro
jecteeren in bouwsels van taal, waaraan „alles 

klinkt onder den nagel" en waarin het tijdelijke 
staat opgeheven tot zin-rijke bestendigheid; 

de koene „Bard", wiens woord was in de wor
steling om Dietschlands eer en toekomst: 

een vlag én stormsignaal, 
een flitsend zwaard, 
een geesel, ongenadig, voor lauwaards en af

valligen, — hij lééft voor ons, hij triomfeert in den 
bundel dien ik altijd beschouwen moet als het cen
trale punt van De Clercq's activiteit: „De Nood
hoorn." 

Een paar maanden geleden, is van dit boek een 
nieuwe, vermeerderde uitgave verschenen. 

Den kèrn er van vormen de gedichten uit die 
bewogen periode van het nationale streven in 
Vlaanderen: het Activisme, waartoe de afstraffing 
van René de Clercq en Antoon Jacob, door de re
geering te Havere, een voornamen stoot heeft ge
geven. 

De meest karakteristieke van deze gedichten — 
oer-sterk van rhythme, frappant van plastiek, en 
rood van de laaie der tot opstandigheid getergde 
liefde voor het Vlaamsch-Nederlandsche Goed, 
werden door Lieven Duvosel getoonzet. 

Op de maat van deze poëzie stapten de stoeten 
door de straten, stuwde en golfde het entoesiasme 
in de scharen der Vlaamsche Rebellie, dansten de 
zwarte leeuwen op de gouden vlaggevelden. Deze 
poëzie was wérkelijk het bezit geworden van een 
gemeenschap. Zij was dat bijna op dezelfde wijze 
als de Geuzenliedereii voor de bezielde benden die, 
met wapperende vaandels en roffelende trommen, 
uitrukten tegen de zwart- en zilveren regimenten 
van Spanje. 

Gelijk de Geuzenliederen — zoo moge ik hier 
een vroeger uitgesproken oordeel hernemen — 
zullen De Clercq's verzen van het Activisme zich 
handhaven boven de schommelingen des litterairen 
levens, boven de variaties in den poëtischen 
„smaak ". Zij zullen blijven, deze zangen, waaruit 
de vlam slaat van een beweging waarin zielswaar-
den werden ingezet, die de besten, de dappersten 
van Dietschen wille gezworen hebben, nimmermeer 
te laten verloren gaan. 

Volksgenooten, Vrienden van den Doode, 
Tegenover een elk, die met 'n zekere voorliefde 

de „schaduwzijden' welke De Clercq's leven ver
toonde, mocht naar voren halen, weze bevestigd: 
dat het uiteindelijk oordeel over alle menschelijk 
falen toekomt aan God, — van Wien de geloovige 
weet: dat Zijn barmhartigheid is zonder einde. 

Wat daar groot was en nobel in dit dichtersleven, 
door miskenning en armoede om een eerlijke ge
dachte geteekend; wat komt op rekening van den 
rechtvaardigen drang naar behoud en ontplooiing 
van den eigen Volks-aard, wat werd geboren uit 
offervaardigheid, wat zuiver is van alle zelfzucht, 
heeft de kamp-getrouwe Dietsche jeugd in liefde 
en dankbaarheid te plegen, uit te bouwen tot z'n 
vólste waarde voor haarzelf en het nageslacht. 
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Boven dit graf zullen fluistergras en stille rozen 
opschieten in het lieve licht. — Laat ik er planten 
in gedachte, het symbolisch gewas, dat ik eens 
heb genoemd: „het bitter kruid van verzet tegen 
leugen en onrecht, misbruik van macht, en al het 
duivelsche tuig dat wordt in gang gezet om een 
Volk te verderven; zijn geest en zijn bloed." 't 
Wast er bij ons, dat kruid op het veld en in de ste
den. 't Groeit in de heide en 't groeit bij de zee. 
Houtig is het, en stekelig, men maakt er van: ros
kammen, en roeden, en taaie bezems Maar 
ééns, ééns zal dit scherp gewas ook bloemen dra
gen: bloemen om in guirlanden te hangen van toren 
tot toren, om te vlechten tot kransen om het hoofd 
onzer vrouwen en kinderen, om te kronen het leven 
dat opstond uit den dood. 

Al zouden ook tegen dién bloeitijd gebeente en 
vleesch van den betreurde gehéél tot stof zijn ver
vallen, „zijn hart zal opspringen, als een gevan
gene in zijn droom", gelijk het luidt in Fanny 
Parnell's gedicht: „Na mijn Dood"; hij zal „de 
kracht leenen van een reus", om mee te stappen 
in den jubel-optocht. 

Gij, veel-beminde Aarde, dek zacht dit af-gestre-
den lichaam, zoo trotsch gedragen eens door wind 
en zon. 

In Uw genade, Heer, bevelen wij de ziel, die 
heeft gehongerd naar Schoonheid en Recht. 

Ik groet u: Bard van het strijdende, herworden-
de Dietschland. 

Ik groet u met het „Heil van den Dietsch-
nationalen soldaat. 

* • 
* 

Ten slotte dankte de oudste zoon ontroerd voor 
de hulde, zijn vader bewezen, waarna de kist daal
de in de diepe groeve. Bloemen werden gestrooid, 
de plechtigheid was ten einde, onze dichter rustte 
in den grond van Groot-Nederland. Daaromheen 
de door de zon bestraalde boschplek 

Als er iets is, dat ons troosten kan, dan is het 
't besef, dat René de Clercq van ons is wegge
gaan met zijn Ideaal voor oogen. De eindzege 
heeft hij niet met oogen gezien, maar in gedachte 
zag hij haar, zag hij haar als een schoone werke
lijkheid, die in werkelijkheid niet zóó schoon zal 
worden: 

Want schooner is de kerselaar 
in frisschen bloei, dan vruchtenzwaar 
vol spreeuwen. 

En — geheel weggegaan is hij niet: want ons 
blijft het voorbeeld van den Man, die streed, en 
met een lach op de lippen, veel ontbeerde, voor 
de goede, hem heilige zaak. En ons blijven zijn 
liederen, en daarvan — ons het dierst — zijn 
strijdliederen vooral. 
Uw lied blijft een klok en een zwaard en een vlag, 
Uw lied is de kreet die rolt in den slag, 
Uw lied is de zon van den nieuwen dag, 
Uw lied, uw lied is triomf! 

RENé DE CLERCQ, DE DICHTER 

De geschiedenis der moderne, Noord-Neder-
landsche literatuur is eene geschiedenis van per
soonlijke gevoelens. Want, wel beschouwd betee-
kende de ontwikkeling van individualistische naar 
socialistische motieven, die de moderne literatuur 
een tijdlang te aanschouwen gaf, niet anders dan 
eene ontwikkeling van de levensovertuiging en 
levensdoelstelling der dichters, geenszins een 
samenvloeiing van dichter-sfeer met volks-sfeer. 
De poëzie bleef een spel van individueele verbeel
dingen, al kwam, in de lyriek dan de Idee van een 
bijna als persoon voorgesteld socialisme voor 
de(n) geliefde, in de plaats, en al bezong men niet 
meer een worstelend hart, maar een worstelende 
klasse, omtrent welker moeilijkheden men vaak 
slechts een subjectieve voorstelling had. Zoo heeft 
Henriëtte Roland Holst verzen geschreven, die 
getuigen van een diep menschelijk gevoel, — zij 
had ze óók geschreven, indien er geen dogma van 
gemeenschapskunst in Holland hadde bestaan. 
Hare verzen hebben niet of uiterst zelden geklon
ken, wanneer het proletariaat ten strijde trok. 

Met het ontbreken van waarachtige gemeen
schapskunst ging een veelvuldig theoretiseeren 
over gemeenschapskunst gepaard. Men praatte 
net zoo lang heen om de leegte, die de volks
cultuur verving, totdat men het praten moede 
werd, de poëzie weer vrij baan gaf naar een on
verbloemd individualisme en het volk met het 
neger-Engelsch der Jazz-Bands en het ulevellen-
stroop-Duitsch van rolprent-zangeressen kalm liet 
vergiftigen. Een enkele volksdichter, Adama van 
Scheltema, die vaderlander was, zijn socialisme 
ten spijt, en Koos Speenhof, heeft een oogenblik 
de technische speeldoozen, waaruit wij onze ro
mantiek bevredigen, gesloten gehouden, maar 
toén werd de volkspoezie stil in Holland, zóó luid 
galmden de gramofonen. 

* i* 
* 

Toch begon het probleem der gemeenschaps
kunst weer aan de gewetens te knagen, toen een 
nieuwe generatie opnieuw tot aesthetizeeren kwam. 
De Heer Marsman riep om „vitalistische" kunst; 
hij had de klok hooren luiden, maar wist niet 
waar de klepel hing. Want het vitalisme vindt 
men nooit buiten den strijd van zijn volk, en in
dien men leeft temidden van een volk zonder 
strijd, dan is men begrepen in het noodlot, dat 
men de kunst telkens opnieuw met het ineenvallen 
der scholen ziet versterven. 

Vitalistische kunst is synoniem met gemeen
schapskunst. Wie niet beschouwend en weer
spiegelend dicht, maar zijn dichtkunst doelmatig 
weet in de worsteling zijner nationale gemeen
schap, hij schept de dichtkunst, waarnaar de vita-
listen hunkeren. 

* ^ * 

Wij geven er ons rekenschap van, dat René de 
Clercq's poëzie maar een bepaalde zijde vertegen-
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woordigt van het geheel der beschaving. Er is geen 
ontkomen aan de erkenning van de bizondere waar
de der moderne cultuur-poëzia. Poëzie is de ver
beelding eener realiteit, en de verfijnde gevoelens 
van een stervend Westen, dat aanstonds in de 
molen der techniek zal worden vermalen, zijn mis
schien voor velen een tastbaarder werkelijkheid, 
dan het volksche gevoelsleven, waarin de Clercq's 
poëzie wortelt. Maar moge dit zoo zijn, — er staat 
tegenover, dat de luttele dichters, die den navel
streng nog niet hebben doorgesneden tusschen de 
poëzie en haar oorsprong: de volksgemeenschap, in 
tegenstelling tot de „cultuur"-poëten het besten
dige in de literatuur verwezenlijken, en de eenigen 
zijn, die het dicht nog kans geven in een al zin-
lediger wordende wereld. 

* # 
* 

In de „Van Nu en Straks -beweging was daar
om voor de Clercq's poëzie geen plaats, wijl die 
beweging, in geringer mate maar toch in beginsel 
evenzeer als de „Nieuwe-Gids -beweging in Hol
land, een ontwikkeling inhield naar vrijwording 
der geesten, terwijl de Clercq's poëzie, ook daar, 
waar Vlaanderen's strijd niet de inzet was, be
vrijding wilde van een volk. De Clercq is niet het 
product van een beschaving, die een bizondere 
figuur opleverde, maar de Clercq is de dichter 
geweest van Vlaanderen, op dezelfde wijze als 
Vlaanderen zijn leiders en martelaren bezit. En 
daarom is hij, indien men hem ziet temidden van een 
tijd, die het Dichterschap als Volks-symbool heeft 
verloren, eene in de wereldliteratuur eenige ver
schijning. 

De Clercq vertoont, als figuur, de voornaamste 
karaktertrek der grootsten van ons geslacht: be
perktheid. Veelzijdigheid tast de beteekenis aan 
van het genie. Men leert het genie kennen aan de 
geslotenheid der gedachte, die het zijn taak was 
uit te zeggen. 

Nog éénmaal, in de kentering der eeuwen heeft 
een volk den Dichter uitgekozen om de in hem 
levende Idee gestalte te geven. Duitschland leeft 
in een Hindenburg, in een Einstein, Frankrijk in 
een Clémenceau, Amerika in een Edison, maar 
Vlaanderen koos als dragers van zijn levensge
dachte zijn martelaren en zijn dichter: René de 
Clercq. 

* * 
* 

Als drager der Vlaamsche volksgedachte laat 
René de Clercq de vele Vlaamsche schrijvers van 
den modernen tijd aan wier diepzinnigheid hij niet 
kan raken: een van de Woesteyne, een Teirlinck, 
ver achter zich. Wie zijn poëzie pover zou achten 
naast de rhytmische en plastische hoedanigheden 
der nieuwere Vlaamsche dichtkunst, hij vergeet 
dat Vlaanderen alleen en uitsluitend door de 
Clercq dichterlijk wordt verzinnebeeld, dat zon
der de basis der Vlaamsche volksgemeenschap, 
die de Clercq als een Atlas op zijn schouderen 
torst, heel de Vlaamsche cultuurkunst niet zou 
bestaan. 

Maar hij vergeet óók, dat de Clercq geen rij
melaar, maar een dichter was. Het is niet de ge
dachte alleen, het is niet de geestdrift alleen, die 
den mensch de Clercq ontbering en armoede deed 
dragen om Vlaanderen's dichter te zijn, welke 
hem onsterfelijk maakt. Het is ook de vorm, zijn 
eigen vorm, die hem zal doen blijven. 

* Jjc 
* 

De Clercq s poëzie is een organisme van uit
spraken en leuzen. Ieder vers van de Clercq is een 
samenstel van één-regelige gedichten. En wel 
sterk moet de bezieling geweest zijn in deze kun
stenaar, omdat wij nimmer een inspiratieve uit
werking in zijn poëzie ontmoeten, maar iedere 
versregel opnieuw een vrucht is van versche, af
zonderlijke inspiratie. Men hoort het Vlaamsche 
volk roepen, schreeuwen, krijten, hameren in de 
Clercq s vers. Zijne gedichten zijn de korte formu
les, waarin een tot de daad bereid staande volks
menigte, haar boordevol gemoed lucht geeft. W^ie 
de Nederlandsche Geuzenliederen herleest, ont
moet denzelfden klank, die als metaal uit de ver
zen slaat van René de Clercq. Een enkele maal 
heeft hij teedere, gemoedelijke oogenblikken, maar 
dan gelijkt zijn vers een korte snik of een korten 
handslag. De lyrische verdrooming treft men ner
gens aan. 

De Clercq's dichtkunst aesthetisch-kritisch ont
leden aan zijn versch gedolven graf, ware een 
ontwijding zijner persoonlijkheid. Elke regel zijner 
poëzie drijft ons opnieuw naar den Vlaamschen 
strijd. De tegenstelling tusschen zijn figuur en de 
troosteloos rondtastende Noord-Nederlandsche 
letterkunde van onzen tijd, doet ons begrijpen, dat 
in de deelneming van ons volksdeel aan de wor
steling der Nederlanders van het Zuiden, de 
eenige redding ligt, óók voor onze kunst. 

De Nagedachtenis van de Clercq vraagt geen 
hulde, maar eischt de Daad. 

P. H. RITTER Jr. 

VERBETERINGEN 

Het vers van Drossaart uit 1873, opgenomen in no. 11 
van den 6den jaargang, is ontleend aan den kalender Groot-
Nederland (red. C. van Son), niet van den Neerlandia-kalen-
der, zooals op blz. 169 werd medegedeeld. 

In no. 12 van den 6den jaargang, bladz. 183, tweede kolom, 
26/27ste regel van boven, leze men voor „kennis van de 
Nederlandsche cultuur": „kennis van de Nederlandsche taal 
en sympathiek begrip van de Nederlandsche cultuur": op 
bladz. 184, eerste kolom, 36ste regel van boven, leze men 
voor„"st'chter van den Quickborn : „dichter van den Quick-
born". 
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BODEMGESTELDHEID EN VOLKSKARAK
TER IN SUID-AFRIKA *) 

Bij 'n kongres behoort na gangbare opvatting 
die qloria-stemming. Ons is nou vir vier dae y 
mekaar, o.a. om mekaar te vertel watter flukse 
jongmense ons eientlik is. Solank as ons hier is, 
is ons almal altyd reg en die ander mense, veral 
wat buitekant die kongressaal is, is dan so danig 
verkeerd. Ons is martelaars vir die Dietse sa;ik 
en die anders wil niks liewers as om ons op die 
brandstapel en die moordskavot te sien, maar ons 
het nog nie lus daarvoor nie. Ons is die vastrap-
pers en die staatmakers en ons sal vir hulle wys. 
Ons is ook nog daar en solank as wat ons daar 
is, sal ons toesien dat die son skyn en dat ons ons 
plek in die son kry en behou en ons sal daarvoor 
instaan dat die wereld bly draai en dat hy reg 

Wel, al wat ons hierop kan sê, is dat dit die 
reqte stemming is vir 'n feesbanket, veral as dit 
na die end loop, wanneer die heildronke gons, die 
hande en die kurke klap en die voete trap en die 
Vlaamse Leeu en die Wilhelmus en die Vo kshed 
ons harte vuurwarm en ons kele skor maak. Vir 
n keer is dit ook wel gesond. Die jong bloed moet 
maar 'n slaggie bruis en skuim en oorborrel. Dit 
qee jou lug en selfrespek en jy voel somar jy is 
pure man. Maar vir wie die werskaf nugter be-
kyk is dit net nog maar defensief. Dit drywe ons 
op 'n klompie in 'n hoekie en die vyande is regte 
tevrede dat ons so maak en onsselve verteer in n 
bakkanalie van onderlinge bewondering. 

Gelukkig is daar wat dit insien. Daar het al
reeds stemme opgegaan wat waarsku en in die 
koppe en die harte van die beste studente is daar 
toq die oortuiging dat enkel raas en woel ons nie 
verder bring as by die klassieke uiting van chau
vinisme van die manne van Efeze nie, van wie ons 
lees in die Handelinge van die Apostele: en zij 
riepen, zeggende: Groot is de Diana der Efezeren. 

En de gehele stad werd vol verwarring, en zij 
liepen met een gedruis eendrachtelik naar ae 
schouwplaats en zij riepen, de een dit en de andere 
wat anders, en daar werd een stern van allen, 
roepende omtrent twee uren lang: Groot is de 
Diana der Efezeren! Hierdie soort geesdrif is me 
eientlik 'n bewys van geeskrag nie en dis n oor
tuiging wat niemand oortuig. Ëk is dankbaar dat 
ek nie die enige is nie en nie die eerste nie, wat 
voel en sê dat ons konstruktiewe werk moet doen: 
dat by die sentimente ook argumente moet wees 
en dat elke Dietser of hy nou in Ryks-Nederland 
qebore is of die voorreg het dat sy wieg gestaan 
het in die goue van Vlaandere of Brabant of Lim-
burq of Frans Vlaandere, of selfs as hy n kind is 
van Dietse Suid-Afrika, dat in al die gevalle naas 
die ingewing van die hart wat nie heg nie, daar 

*) Voordrag gehou op die XVIIde Dietse Studente-
Kongres, in Leuven, 19-22 Maart 1932 met erkennmg van 
Prof. Serton se: Aardrijkskunde van S. Afrika. 

ook 'n sterk verstandelike insig moet kom dat hy 
Diets bewus moet wees omdat hy nou eenmaal 
Diets is: dis van pure kannie-anders-nie, dat die 
Vlaming, die Hollander, die Afrikaner — by al 
hulle waardering van Frans en Duits en Engels 
tog voel en weet dat die diepste ondergrond van 
sy wese Diets is. As die hart praat, praat hv 
Vlaams of Hollands of Afrikaans, in een woord: 
Diets. 

Neem nou maar 'n voorbeeld uit die vyandelike 
kamp. Soos ons almal weet is in die Engelse def
tige omgangstaal van elke vyf woorde drie Frans, 
maar sóós 'n Engelsman in die water val en ge
vaar loop om te versuip, vergeet hy al sy Nor-
mandiese-Frans en hy roep nie: Aid of assist, 
succour of support, sustain of relieve nie, maar in 
sy doodsangs laat die spontane Angelsaksies d.i. 
Germaans van sy hart kom roep: Help! Die hart 
is darem reg als hy net n kans kry, en die ver
stand, die insig, moet hom die kans gee. En daar
voor hou ons die XVIIde Dietse Studentenkon-
gres. 

Ek vra nou u aandag vir 'n onderwerp wat 
miskien tog nie so danig droog akademies is as 
hy wel lyk nie en met verlof van die agbare Voor-
sitter wil ek vir 'n korte rukkie U bezig hou oor 
die Bodemgesteldheid en die Volkskarakter in 
Suid-Afrika. Ons wil n.1. nou nie filosofies nie, 
maar suiwer fisiologies, die redes aangee waarom 
'n Afrikaner 'n Afrikaner is. Sy geboorte en sv 
geboortegrond, sy afstamming en sy natuurlike 
omgewing met al sy voorregte en beperkings het 
hom so gemaak, en geen skool of goewerment, 
geen geweld of lis kan van hom iets anders maak: 
hy moet Afrikaner wees of nie wees nie. 

As ons na die landkaart kyk, sien ons dat die 
Unie van Suid-Afrika met die Suid- en Noord 
Rhodesies daarby, amper soos 'n eiland lyk. Aan 
drie kante: wes, oos en suid is hy deur die groot 
water omring en in die noorde lê die ongesonde 
en onherbergsame tropiese gebied wat nog sekuur-
der afsluit as die drie watergrense. Geografies is 
Suid-Afrika dus 'n eiland. Die kuslyn, van die 
Koenenerivier noordwes tot die Sambesie noord
oos is vlak en sandig of steil en rotsagtig, mooi 
om te sien, maar ongeskik om te nader anders as na 
'n skipbreuk wat tog ook maar n onveilige en 
kosbare landingsmethode is. Natuurlike hawens 
het die Uniegebied maar net twee in gebruik: 
Tafelbaai met Kaapstad en Port Natal met Dur-
ban en by altwee het die kuns die natuur nog 
moet help om hulle toeganklik en veilig te maak; 
dit was tegnies en finansiëel eers moontlik in die 
twede helfte van die 19de eeu. 

Nie alleen het die natuurlike havens ontbreek 
nie maar die see langs die Afrikaanse kus is wild 
en onstuimig en die talryke riviere wat daarin uit
loop is onbevaarbaar. Die Sambesie is die emge 
rivier wat bevaarbaar is, sover stroomversnellings 
dit nie gevaarlik of onmoontlik maak nie. Die an-
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der riviere is ondiep, bevat groot gedeeltes van die 
jaar glad geen water, vorm in die reëntijd water-
valle en oorstromings en deur sandbanke aan die 
mond is hulle ontoeganklik vir skepe. Hierdie 
gesteldheid verklaar die afwesigheid van plaaslike 
skeepvaart. Die seevaarderinstink van sy noordc-
like stamouers het daarom, veral na die trekke en 
die vestiging in die binneland, by die Afrikaner 
verswak en uitgesterwe. Die see was vir hom nie 
'n brug nie, maar 'n muur wat keer. Dit het die 
Afrikaner vas laat anker in die Afrikaanse grond 
en alleen sy taal vertoon in oorgeërfde uitdruk-
kings nog dat hy afstam van 'n seevarende nasie. 
Hier ontmoet ons dus 'n geval van isolasie of 
afsondering van die wereldverkeer wat een van 
die oudste en sterkste faktore is in die vorming 
van die Afrikaner volkskarakter, waarby ons goed 
in die oog moet hou, dat die tiepiese Afrikaner nie 
die uit Holland ingevoerde amptenaar en sy on-
middellike bure is wat aan die Kaap 'n drukke 
verkeer onderhou het met Amsterdam en Batavia 
en dus op die buitenland georiënteer was nie, 
maar die trekboer met sy famielie en vee in die 
binneland. Die verlies van die seevarende instink 
het egter sy sterke kompensasie gehad: die een-
saamheid het die persoonlikheid ontwikkel. Die 
Bybel het saamgegaan in die voorkis op die osse-
wa, dit het die standaard van godsdiens en sede-
likheid gehandhaaf te midden van 'n wilde natuur 
met wilde mense en diere, en ons kry hier al da-
delik drie karaktereienskappe verklaar wat die 
Afrikaner kenmerk: sy godsvrug, sy vindingryk-
heid en sy meerderheidsbesef oor die gekleurde 
nasies. 

Sy godsvrug. Die mens wat afgesonder van sy 
medemense lewe mag verloor in breedte van uit-
sig, maar hy kan wen in diepte van insig. Dag vir 
dag was hy in aanraking met die skepping in sy 
oerprag en sy oerkrag. Hy ondervind sy afhank-
likheid by hitte en kou, by droogtes en oorstro
mings. In sy trou volgehoue godsdiens laat hy 
elke more en elke aand die huisaltaar rook. Dit 
was 'n element van tug in sy edelste vorm van 
selftug. Dit bewaar hom vir verwildering en ver
stomping en die sedelike norm het hy gehandhaaf 
en hoog gehou. 

Sy vindingrykheid. Die eilandsituasie het verder 
die Afrikaner selfvertroue geleer. In sy eensaam-
heid, ver weg van winkels en ambagsmanne, het 
hy homself moet help en sien hoe hy die mas op
kom. Die jagter, die veekoper, die trekker met sy 
vee. later die skapeboer en uiteindlik die geves
tigde landbouer het in sy stoflike behoeftes gro
tendeels self moet voorsien. Praat van vinding
rykheid! die Afrikaner het 'n mooi uitdrukking: 
ons sal 'n plan maak. Kyk wat 'n regte Boer tot 
stand bring met sy sakmes, watter nut hy trek van 
'n riem, hoe hy van 'n boom 'n disselboom kap; 
hy maak sy eie sout, sy vrou ken die geneeskrag 
van bossies en blare en wortels, hy vind water 
waar ander reisigers versmag en met hierdie mid

dels het hy twee eeue moet bestaan en aldus sy 
nasionale karakter gevorm. Vandag is die ekono-
miese toestande anders, maar as vrug van vroeër 
aanpassing het die karakter sy eie stempel van 
vindingrykheid en aanpassingsvermoë verkry. 

Maar ons het ook genoem sy meerderheidsbe
sef oor die gekleurde nasies. Die blankes vorm 
maar 'n klein minderheid, ongeveer een kwart van 
die totale bevolking, maar hulle is die draers van 
die gesag, die beskawing en die verantwoordelik-
heid. Hulle het hulle as sodanig kan handhaaf 
deurdat hulle, as 'n ras, hulle skoon gehou het van 
vermenging met die laere rasse in die bewussyn 
van hulle sedelike en geestelike meerwaardigheid. 
Elke blanke voel hom die verteenwoordiger van 
'n hoër kuituur wat hy deur sy lewe en optrede 
moet handhaaf, meedeel en deurgee aan die na-
komelingskap; dit was so vir geslagte en is in 
die nasie diep ingedruk. Die buiteland verstaan 
hierdie karaktertrek van die Afrikaner dikwels 
verkeerd. Dis nie hoogmoed of heerssug of wreed
heid nie, dis die bewussyn en plig van vader- en 
voogskap. Die Voorzienigheid het die Afrikaner-
nasie daar geplant en laat wortel skiet om 'n mis
sie te vervul: die beskawing en kerstening van die 
swart nasies wat hy moet ophef en opvoed. Hier
die sending is 'n roeping om leier te wees en 'n 
voorbeeld te gee; gesag kan alleen duursaam en 
heilsaam wees as dit op sedelike en verstandelike 
meerderheid berus. Gesag sonder ethiese grond
slag is tirannie. Die Afrikaner het geleer om te 
organiseer, om te reël, om te lei, en hy kan dit 
omdat hy selftug geleer het in sy eensaamheid op 
die groot vlaktes van Suid-Afrika. Dit het hom 
gegee sy godsvrug, sy vindingrykheid, sy selfres-
pek. 

Ons het tot hierdie beskouings gekom uitgaan
de van die seekuste van Suid-Afrika: hulle het 
nie net die Afrikaners ingesluit nie, hulle het ook 
die uitlanders uitgesluit. Neem die Portugese: in 
die 15de eeu het hulle die Kaap ontdek, maar op 
die plek goeie redes gehad om dit die Stormkaap 
te noem. Drie eeue lank het die Portugese op hulle 
handelstogte na Indië die Kaap en die Suidkus 
letterlik links laat lê: die ondervindings van 
storms en skipbreuke, van wilde diere en mense 
was al te pynlik en die reputasie van ongenaak
baarheid van Suid-Afrika het algemeen versprei 
geraak. Eers toe in die Napoleontiese oorloë in 
Europa die strategiese waarde van die Suidhoek 
as 'n grenswagter tussen twee Oceane ingesien 
is, het die handelsnaywer van Engeland die besit 
daarvan begeerlik gemaak en nog weer 'n paar 
mensegeslagte later, toe die diamante en goud ont
dek is, het ander volke na Suid-Afrika gevry, 
siende soos in Genesis II staan: dat het goud van 
dat land goed is; daar is ook bedolah en de steen 
sardonix. In ander lande behoort goud en dia
mante by die mineralogie of delfstofkunde, in 
Suid-Afrika behoort hulle by die geskiedenis en 
by die bodemongesteldheid, in altwee opsigte het 
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hulle invloed uitgeoefen ver buite hulle geologiese 
betekenis. Maar ons kom nog daarby. 

As ons nou hierdie vasteland as 'n geheel in 
oënskou neem, bevind ons dat met uitlating van 
die Portugese gebied, wat ook klimatologies van 
die Unie en die Rhodesies verskil, dit 'n opper
vlakte beslaan van 1.200.000 vierkante myle of 
een derde van Europa. Die Unie, bestaande uit 
Kaapland, Vrystaat, Transvaal en Natal, beslaan 
hiervan twee vyfdes of 473.000 vierkante myle 
dat is soveel as Frankryk, België, Nederland, 
Duitsland en Engeland met mekaar. Die bevol
king bedra vandag nog nie twee miljoen blankes 
nie en van 6 tot 7 miljoen gekleurdes, bruin, swart 
en geel. Hierdie reusagtige gebied is baie natuur
lik gevorm. Allangs die Atlantiese en Indiese 
Oseane lê die kusgordel. Veral in die Weste en 
Suidweste is hy vlak en sandig, besonders in die 
Weste, die oue Duits Suid-^Ves, is die kusland 
dor en mat, sonder water of plantegroei. Al na 
die Kaap kry ons 'n gebied van laagvlaktes met 
alleenstaande koppies en berge en hier kom ons 
op die terrein van die oudste blank nedersetting 
aan die voet van Tafelberg. Die grond, die kli
maat is hier gunstig vir die vestiging van Euro-
peane, dank sy die Benguellastroom wat die kou 
water uit die Suide noordwaarts stu. Hier was die 
thuisplek van die Afrikanernasie. Die uitbreiding 
het gegaan al langs die kusgordel na die Ooste: 
Stellenbosch, Drakenstein, Paarl, Wamakersvlei 
nou Wellington, Swartland nou Caledon, na 
Swellendam se wereld en na Oudtshoorn en 
Uitenhage, nadat 'n uitvloeiing na die Noorde met 
Riebeekkasteel en Piketberg in die sandvlaktes 
anderkant die Olifantsrivier drooggeloop het. 

Die verdere Suid- en Suidooskus vertoon 'n 
ander formasie. Hy is steil en rotsig en as mens 
so die kus langs vaar, vier, vijf dae lank van 
Kaapstad na Durban, of selfs nog n dag langer 
na Delagoabaai, is dit maar ordentlik eentonig: 
sand en bossies wissel af met groen heuwels en 
ons kry die hawens of redes van Mosselbaai, Al-
goabaai met Port-Elizabeth, Oos-Londen aan die 
Buffelrivier, Port St. John, Port Shepstone, Dur
ban aan Port Natal en Lourengo Marqués aan 
Delagoabaai. Op baie punte ontmoet ons hier snel-
stromende riviere, afwaterings van die Oranje-
riviersisteem, wat hier die see bereik. Deur diep 
klowe met weelderige vegetasie word die tot 1.000 
voet hoë kus deurploeg met, na Suid-Afrikaanse 
maat gemete, op tamelik kort afstande mekaar op
volgende riviere. Elkeen kan verstaan, dat soveel 
klowe en dwarsdale in die kusstreek n ernstige 
belemmering beteken vir die verkeer en dus ook 
vir die handel oor land. Dit was en is nog 'n al te 
goeie thuismaakplek vir die Bantoenasies: die 
Kosas, die Temboes, Pondos en Zoeloes. Vir ge-
slagte lank het dit die voorttrek van die blanke 
beskawing belemmer en belet. Ook hier het die 
bodemgesteldheid saam met die geskiedenis van 
die land weer meegewerk om die volkskarakter 

verder te vorm. 
Toe die Boere in 1836, tienduizend in getal of 

een vierde van die destydse blanke bevolking, uit 
die Kaapkolonie wegtrek, van die gerieflike voor-
vaderlike boereplase die wildernisse in, vol wilde 
mense en diere, het hulle getrek om weg te kom 
van die gehate Engelse juk. Dit was vryheidssin. 
ja! Maar weet u op watter punt die Engelse juk 
vernaam geskawe het? op die punt van naturelle-
beleid. Die Engelsman wat nog nooit 'n ander 
nasie verstaan het, het die Boer nie verstaan nie 
en die kaffer net so min. Uit watter oorwegings 
dit was, sal ons nou nie nagaan nie, maar die En
gelsman het die swartman voorgetrek en die ge
vestigde gesonde Boerebeleid teenoor die kaffer 
misverstaan en teengewerk. Toe het die Boer 
instinktief gevoel: dis nou die kritieke punt in sy 
bestaan wat sal beslis oor sy toekoms. Hy het die 
vryheid gesoek om homself te kan wees en die 
bestemming te bereik waartoe God hom hier ge-
plaas het: die opvoeder en beskawer te wees van 
die gekleurde nasies. Dis baie opmerklik dat die 
beslissing tussen Boer en Barbaar nie geval het in 
die vrugbare vlaktes van die Kaapse Schiereiland 
nie. ook nie op die grensgebiede waar reeds meer 
as 'n menseleeftyd lank die skermutselings ge-
voer was, sê tussen die Kei- en Visriviere nie, 
maar in die fort van die dwingeland van die Zoe-
loenasie. In die rante en kranse en klowe van 
die berghange wat van die Drakensberge afdra 
na die kusgebied is die mag van Dingaan in 1838 
gebreek. Daar het die oorwinning van beskawing 
en Christendom redding gebring vir wit en swart 
altwee. Die Afrikanernasie is ontvange in die 
vrugbare vlaktes van die westelike provinsie, hy 
is gebore in die weeë van die stryd met Brit en 
Barbaar, hy is gedoop met bloed en vuur in die 
rooi waters van Bloedrivier en Moordspruit. 

Maar ons moet wegkom van die kusgebiede of 
hulle nou al vlak of bultig is. As ons die kaart 
beskou, kry ons in die vorm van n halwe maan 
'n lang reeks van bergkettings wat n opstaande 
rand, 'n Chinese muur, vorm en wat die kusstreke 
afskei van die gemiddeld 4 tot 6.000 voet hoe 
plateau, die hoëveld. Hierdie randgebergte dra 
verskillende name: Roëveld-, Nuweveld-, Sneeu-, 
Winter-, Storm-, Maloeti- en Drakensgebergte. 
Van die seekant gesien is hulle hoog, steil en on-
toegankelik: van die binnelandse plateau uit ver
toon hulle maar geringe hoogte. In die Suidooste 
gaan hullie nie plotseling nie, maar met terrasse in 
die laagvlakte oor. Die riviere wat hulle deurbreek 
is kort en snelstromend en bruis met watervalle 
deur diep klowe met weelderige plantegroei. As 
natuurtonele is hulle pragtig, maar die steil dwars
dale wat hulle afkom is as verkeerstoegange tot 
die hoogvlakte nagenoeg waardeloos. Dis pas die 
laaste vijftig jaar dat die spoortrein moeisaam en 
sugtende die klowe uitklim en tussen Pearston en 
Matatiele is daar selfs nog nie n treinspoor nie. Dit 
kos vier dae te paard om van die Vrystaatse kant 
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oor die Drakensberge Natal te bereik en hierdie 
berybare paaie is eers aangelê by aangroeiende 
bevolking en gevorderde tegniek. Die wonder is 
hoe die duisende Trekboere met hulle ossewaens 
die ongebaande berge oor- en uitgeklim het; die 
enige parallel in die wereldgeskiedenis is die Tog 
van Hannibal oor die Alpe. Hierdie ossewa was 
die bestaansvoorwaarde vir die Afrikaner. Dit is 
maar dieselfde wa wat die boere in Nederland en 
België gebruik, maar groter en aangepas aan Suid-
afrikaanse behoeftes. Die ossewa was nie net die 
vervoermiddel vir die Boer nie, dit was sy huis, 
sy skuur, sy observasiepos, sy fort, sy kerk. Die 
toegang tot die hoogvlakte wat Suid-Afrika se 
binnevak vorm anderkant die bergkettings, het die 
Afrikaner verken en begin verower reeds binne 
vyftig jaar na sy vestiging. Sê nou maar in die 
Van der Stels se periode, ongeveer 1700 en wel 
die westelike aanhangsel daarvan eers: die Karo. 
Die Groot en Klein Karo, 2 tot 3.000 voet hoog, 
vorm die oorgang van die kusland na die hoëveld 
en hierdie gebied het die Afrikaner veekoper, wat 
veeboer geword het, eers verower. Hier het hy sv 
Afrikaanse les moet leer en opsê. Dis 'n droë 
wereld, maar diè skape word hier spekvet van die 
onaansienlike bossies wat hier groei. Hier is 'n 
skat van onderaardse riviere en Suid-Afrika wag 
nog op die vervulling van Mnr. Merriman se pro-
fesie dat die Karo een dag die graanskuur van 
Suid-Afrika gaan word. Tot die middel van die 
18de eeu was dit alleen as weiveld gebruik, toe 
het dit blywend bewoon geword. As daar êrens 
oorsaaklike verband en wisselwerking bestaan 
tussen bodemgesteldheid en volkskarakter is dit 
hier. Die volkskarakter van die Boer moet ons nie 
soek in die internasionale kusplase of in die kos-
mopolietiese Johannesburg nie, maar op hierdie 
eensame vlaktes en bergwereld. 

Die Afrikaner kuituur is n Boerekultuur, die 
Afrikaanse taal is 'n Boeretaal, die Afrikaner 
boerdery is 'n Boereplaas. Hier is die Afrikaner 
tradiesie gevorm, gekoester, gewortel. Hier het 
ontwikkel die volkskarakter wat hom kenmerk 
deur godsvrug, hulpvaardigheid, vindingrykheid, 
lydsaamheid en taaiheid van wil. 'n Afrikaner in 
die omgang lyk baie soepel en toegewend, maar 
as hy eenmaal in 'n hoekie gedruk is met sy rug 
teen die muur, dan wys hy wie hy is en hy staan 
sy man. Buite die oorgeërfde aanleg het die na
tuur van sy land hom gemaak wat hy is. Met die 
Vlaming het hy baie eienskappe gemeen, maar 
die bloedmenging met die Franse Hugenote en 
die sterk Duitse element, sowel as die volksge-
skiedenis en die bodem en klimaat het hom sy 
differensiasie gegee in die Dietse geheel. Dit val 
op dat hy meer die lewendigheid het van die 
Vlaming as die degelikheid wat die Hollander 
partykeer bietjie saai maak en swaar op die hand. 
In die groot Dietse geheel onderskei die Hollan
der hom deur sy didaktiese aanleg, die Vlaming 
deur sy realisme en die Afrikaner deur sy onkeer-

bare drang na humor. 
Daardie drie eienskappe: didaktiek, realisme en 

humor vorm juis die grondtrekke van die Dietse 
ras, soos mos die Dietse letterkunde, wat tog maar 
die spieël is van raseienskappe, wel by aldrie 
hierdie skakerings van Dietsers aldrie die eien
skappe vertoon, maar tog in Nederland oorweënd 
didakties is, in Vlaanderen veral realisties, in 
Suid-Afrika vernaam humoristies. 

Ons het sover die Afrikaanse volkskarakter sien 
ontwikkel aan die kus, op die Karovlaktes in die 
binneland, ons het die kriesis meegemaak van die 
botsing tussen Boer en Barbaar in die bergwereld 
van Natal, dus die hele geskiedenis van 1652 tot 
1838, al wat nog oorbly is die laaste honderd jaar. 
Die periode word geografies gekenmerk deur die 
verbreiding oor die teenswoordige Vrystaat en 
Transvaal en histories deur die botsing tussen 
Boer en Brit, wat dit maak die Eeu van Onreg. 
Hierdie twee lyne van ontwikkeling hang nie los 
in die lug nie, hulle is diep ingeploeg in die bo
dem en die volk van Suid-Afrika. 

Ons slaan nou 'n blik op die landkaart. Vry
staat en Transvaal is vir die grootste deel uitge
strekte hoogvlaktes, ryk aan alleenstaande kop
pies en enkele bergreekse, maar globaal 4 tot 
6.000 voet bo die seespieël. Hoog in die Noorde 
loop daar 'n deuk oor die ongemete veldvlaktes 
wat insink tot 3.000 voet en hom uitstrek van die 
Sambesie na die Oranjerivier, dwars deur die 
Kalahari. Ten Suide hiervan vorm die Oranje
rivier die skeiding tussen Kaapland en Vrystaat, 
die Vaal weer tussen Vrystaat en Transvaal. Hier 
het die Afrikaner nie net ethnografies volksbewus, 
maar politiek nasiebewus geword. Hy het sy eie 
state en republieke gestig, sy volksinstinkte ont
plooi en prakties verwesentlik. Die liefde vir vry-
heid van sy voorouers geërf was versterk in die 
ooplug van die vrye veld. Drang en dwang en 
ringeloor of „bully' , of dit nou kom van die Oos-
indiese Kompanie of van die Engelsman, het hy 
nie van gehou nie: hy het liewers weggetrek na 
die vryheid. Aan die kusplase het die Kompanie 
hom baas geraak, al was hier ook altyd 'n lydelike 
verset. Die Brit het hom agtervolg die binnelande 
in en soos die Boer die wildernis getem het, wet 
en orde onder die wilde stamme gevestig het, kom 
meneer die Engelsman en vat die land: Natal in 
1843, Vrystaat in 1848, Transvaal in 1877. Die 
meerdere kennis van die bodem, die vertroudheid 
met die klimaat en leefwyze het by die oorleg en 
moed van die Boer hom menige veldslag teen die 
Brit laat wen. Ons behoef maar aan die woord 
„hinderlaag" te dink om te verstaan dat daar'ook 
nou verband was tussen oorlog en bodemgesteld
heid. 

Tog was die honderdjarige oorlog teen geweld 
en lis niet net om politieke redes gevoer nie, daar 
was ook ekonomiese oorsake wat tot die bodem 
herlei kan word. Soos in 1899 in Brussel in 'n 
koerant gepubliseer is: .,1a question des Boers est 
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une question de bourse. Suid-Afrika is ryk aan 
delfstoffe soos goud, diamante, steenkool, koper, 
yster, marmer, mica en mangaan. Sy jaarlikse op-
brings aan goud en diamante is meer as die helfte 
van die wereldkonsumpsie. Behalve vir koper lê 
die middelpunte van hierdie mynnyverheid noorde-
lik van die Oranjerivier. Diamante word in beta
lende hoeveelheid en karaat aangetref by Kimber-
ley, in die westelike Vrystaat by Jagersfontein, in 
Suid-Wes en in alluviale vorm als spoeldiamante 
in Lichtenburg, aan die Vaalrivier, in Grikwaland-
Wes, in Namakwaland by Alexanderbaai en in 
Rhodesie. Goud kry ons in Transvaal langs die 
Witwatersrand en in alluviale vorm by Barberton 
en in Rhodesie. 

Eers twee eeue na die volksplanting is hierdie 
skatte in die bodem ontdek; dit het 'n omwente
ling bewerk in die ekonomiese, sosiale en poli
tieke lewe van Suid-Afrika. Die rykdom het die 
volk oorval en oorstelp; die moeilikhede van ver
keer en markte is weggevaag en die aanskyn van 
Suid-Afrika het in een menseleeftyd grondig ver
ander; die volk is uit die patriarchale rus van die 
17de eeu oorgetel en oorgesmak in die emosie en 
die kommosie van die 20ste. n Sondvloed van 
geld het oor die land gegolwe en die volk onder 
probleme bedolwe. Aanvankelik was die eenvou
dige Boer hierteen nie opgewasse nie, maar met 
hulp uit Europa en Amerika en later uit eie kragte 
het hy die vraagstukke, indien al nie opgelos nie, 
tog leer oorsien en hanteer. Die sosiale kwessie 
het ontstaan en is vandag, veral as arme blanke-
kwessie, nog van brandende aktualiteit. 

Die uitwerking van hierdie ekonomiese skok uit 
die landsbodem op die volkskarakter was beslis 
nadelig. Dis orals maar net die sterk bene wat 
weelde kan dra. Die Afrikaners is ook maar men-
se wat ons nie mag idealiseer nie. Die familielewe 
is aangetas deur materialisme in die vorme van 
modesug, singenot en uithuisigheid. Meer ge-
leentheid vir onderwys en ontwikkeling van die 
verstand het nie juis orals die eenvoud en rein
heid van sedes bevorder nie; die jong geslag het 
geleer dat die aarde draai, maar hulle help hom 
nie altyd in die regte rigting draai nie. Hoewel ons 
dit toegee, wil ons darem nie saamstem in die 
klaagliedere oor die verlore paradys nie, ons weet 
dat selfs in die eerste paradys daar ook reeds 'n 
slang was en hy is vandag nog nie dood nie. 
Elke lewe is 'n proses van ontwikkeling; as die 
ontwikkeling stilstaan, staan die lewe stil, en stil
stand hier is dood. Die jong Afrikaner nasie egter 
is springlewend, hy is baie meer lewendig as party 
van die ou kultuurnasies in Europa wat vandag 
vreet aan mekaar se ingewande en aan hul eie 
ingewande. Solank die Afrikaner vashou aan sy 
grond, eienaar bly van die grond van sy vaders, 
daarop lewe en werk, sal hy sy nasionale karak
ter en deugde bewaar en voortdurend dit suiwer 
en veredel. Daar is 'n storie in die Griekse mitolo-
gie van Antenos wat elke slag sy lewe verjonk en 

vernuut as die jeug van 'n arend, as hy maar net 
weer die grond raak wat hom voortgebring het, 
,,de moederaarde die hem baarde." En dis wat die 
Afrikaner moet doen. 

En nou as slotopmerking wil ek net een ding 
sê. Ons het gepraat van bodemgesteldheid en 
volkskarakter. Dames en Here! ek praat nou as 'n 
ou student tot jong studente: ons is idealiste en nie 
materialiste nie. Die laaste uur het ons van bodem 
gepraat in die konkrete sin. Sal ons dit nou nie 
liewer uitbrei, verhef en veredel, deur nie net te 
praat van die grond wat ons betree met ons 
voete, die bodem wat ons dra en voed nie? Bodem 
het nog 'n wyer en 'n hoër sin! Die bodem wat 'n 
volk dra wat bewus is van sy inspirasie en aspi-
rasie, is tog mos sy geskiedenis, sy tradiesie, sy 
oorgeërfde kuituur! Elke volk het sy identiteit, sy 
eienheid, sy karakter en hy kan dit alleen bewaar, 
as hy bly voortgaan langs die lyn van sy verlede, 
sy geskiedenis en sy oorlewerings. Almal soos 
ons hier staan en sit wil eer en navolg die Dietse 
deugde van die Dietse voorgeslagte wat God ge-
vrees het en niemand anders; dan alleen sal ons 
bly wat ons is om te word wat ons moet wees. 

G. BESSELAAR. 

EIGEN AARD, OOK IN ONZE KLEEDING 

Ik heb reeds twee maal geschreven over dit punt 
en vind in een onzer groote bladen de bevestiging 
van mijn zienswijze. In een artikel van Annelèn: 
„Van Top tot Teen" in het Algemeen Handels
blad van 26 Maart, bijvoegsel, lees ik het volgende: 

„De tijd, dat de modefirma's in alle landen zich 
„uitsluitend naar Parijs hadden te richten, behoort, 
„sinds lang, tot het verleden. Berlijn beheerscht, 
„speciaal wat het goedkoopere genre betreft, sinds 
„jaar en dag de wereldmarkt. Ook Weenen spreekt 
„de laatste jaren een hartig woordje mee en 
„Londen was van oudsher toonaangevend op het 
„gebied van het strenge, klassieke tailormade 
„model." 

Zij wijst er verder op, dat de malaise in Enge
land het slagwoord „Buy British Goods bracht en 
dat ook in andere landen de nood dwingt Parijs 
nog meer los te laten en zij vervolgt: 

„Tot overmaat van ramp doet nu ook nog als 
„een loopend vuurtje in internationale confectie-
„kringen het gerucht de ronde, dat Parijs door 
„gebrek aan ontwerpers met fantasie en een juisten 
„kijk op wat de moderne vrouw verlangt, bezig is 
„zijn voorrang op het gebied van de damesmode 
„langzaam maar zeker in te boeten. 

„Vooral deze bewering kan, in haar gevolgen, 
„funest zijn. Dus laten de leiders der groote zaken 
„niets onbeproefd om het gerucht met groote stel-
„ligheid tegen te spreken." 

En dan volgt een oratio pro domo van een 

14 
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bransch modekoning, Lucien Lelong, die er op 
snoeft, dat bij het ontwerpen van een toilet de 
fantasie van den Franschman ,,nog steeds aan de 
spits staat." 

In mijn eerste artikel wees ik er reeds op, dat de 
voorkeur van nog zooveel vrouwen voor Parijschen 
smaak, louter en alleen bestaat in haar door eeu
wenoude reclame misleide „fantasie". Dat de 
vrouw, die goed gekleed wil zijn, haar eigen smaak 
volgt. 

Parijs leeft van de vrouwen zonder eigen smaak 
en met te goed gevulden buidel, die dus voor ge-
makkelijken raad grof kunnen betalen. De ligging 
van Parijs maakt, dat vooral de rijke vrouwen uit 
Noord- en Zuid-Amerika daar terecht komen en 
niet in Weenen of Berlijn. Die blijven op dit oogen-
blik weg, vandaar dat Parijs in de nesten zit, gelijk 
ook uit het artikel blijkt en de mode-koningen pers
conferenties organiseeren om de geschokte repu
tatie weer te herstellen en te trachten in Europa 
weer „clientèle" te vinden. 

Zulk een persconferentie was blijkbaar mede 
aanleiding voor het slot van Annelèn's artikel en 
wij kunnen dus in den loop van dit en de volgende 
jaren een krachtige reclame-campagne van Parijs 
te gemoet zien. 

Daartegenover blijft mijn raad aan elke Neder-
landsche vrouw die goed gekleed wil gaan: ont
wikkel eigen smaak, dan vindt gij overal in Uw 
eigen land kleermakers en kleermaaksters genoeg, 
die U zóó op Uw wenken bedienen, dat gij de 
wenken van Monsieur Lucien Lelong en consorten 
ontberen kunt en niet zijn fantasie met fantasie-
prijzen hoeft te vergoeden. 

VAN ES. 

ROZEN UIT HET ZUIDEN 

Dichter, vechter, vorst, 
allen kunt gij 't vragen 
die een kruisken dragen: 
Kruisken op de borst, 
ook met weinig d'ronder, 
maakt een mensch bijzonder. 

Goed voor de „lintjes-rubriek", zei René de 
Clercq ons kort geleden, bovenstaand gedichtje 
op een stukje papier schrijvend en ons overhan
digend. Helaas, eerst nu hij van ons is heenge
gaan, kunnen wij het plaatsen. Wij voegen er de 
volgende woorden aan toe, ontleend aan Emil 
Ludwig's „Napoleon": 

„Wat is een troon? Een stuk hout met een lap 
fluweel er op! zal Napoleon ons als keizer meer 
dan eens zeggen. Maar met dit stuk fluweel en 
hout vangt men, hij weet het wel, evenals met 
't Legioen van Eer, volwassen mannen." 

La douce France is nog steeds druk op het van
gen van volwassen mannen uit. In ons Mei-num
mer maakten wij reeds melding van de plechtige 

uitreiking van „onderscheidingen" aan een vijftal 
Nederlandsche officieren in het gebouw van het 
Fransche Gezantschap, die in de eerste helft van 
Mei geschiedde. Blijkens mededeeling in de 
Staatscourant van 15 Juni j.1. heeft een van hen, 
de kapitein der Infanterie ƒ. W. Oosterveen, eerst 
een maand later verlof gekregen, tot het aanne
men en dragen van de orde van ridder van het 
Legioen van Eer, die hij reeds, in strijd met art. 
435 van het Wetboek van Strafrecht, weken te 
voren had aangenomen. De vier andere officieren 
hebben, als wij ons niet zeer vergissen, ook thans 
nog niet het vereischte verlof ontvangen. Wanneer 
zult gij Uwe ambtenaren van het Openbaar Mi
nisterie uit den slaap wekken. Minister van Justitie? 

Een dergelijke plechtigheid heeft weder plaats 
gehad op 28 Juni j.1. Op dien dag heeft de Fran
sche gezant onderscheidingen uitgereikt, in ver
band met de Koloniale Tentoonstelling te Vincen-
nes, aan de volgende 17 Nederlanders, die deze 
onderscheidingen hebben aangenomen, hoewel zij 
daartoe nog geen verlof hadden ontvangen: 
Prof. dr. L. P. Le Cosquino de Bussy (officier van 

het Legioen van Eer). 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam (ridder van het 

Legioen van Eer). 
Mr. D. Fock, minister van Staat (grootkruis Le

gioen van Eer). 
S. de Graaff, minister van Koloniën (groot-offi

cier Legioen van Eer). 
A. F. Marmelstein (officier van het Legioen van 

Eer). 
Ir. J. L. Moens te Djocjakarta (ridder van het 

Legioen van Eer). 
Dr. J. Stroomberg (ridder van het Legioen van 

Eer). 
Mr. A. G. N. Swart (commandeur van het Le

gioen van Eer). 
Ir. W. L. Utermark (ridder van het Leqioen van 

Eer). 
F. P. J. Vester (officier van het Legioen van Eer). 
J. H. A. de Voogt (ridder van het Legioen van 

Eer). 
Dr. L. J. van der Waals (officier van het Legioen 

van Eer). 
Ir. Chr. Wegerif (ridder van het Legioen van 

Eer). 
Mr. dr. P. Ch. Witte, referendaris dep. van Bui-

tenl. Zaken (ridder Legioen van Eer). 
N. van Zalinge (officier van het Legioen van 

Eer). 
R. Zuyderhoff (officier van het Legioen van Eer). 
W. J. Zweedijk (ridder van het Legioen van 

Eer). 
Zooals men ziet, ziet zelfs de Minister van Ko

loniën er niet tegen op, het Wetboek van Straf
recht te overtreden. Het is fraai! 

De heer Utermark is dezelfde, die onlangs door 
België is onderscheiden. Hij heeft eindelijk, n.1. 
23 Juni, verlof ontvangen deze Belgische „onder
scheiding" aan te nemen, waarmee het aantal van 
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hen, die de Belgische tentooonstellings-onderschei-
dingen aannamen, zonder daartoe verlof te vra
gen, tot 44 is gedaald. 

Wij moeten er op staan, dat verlof wordt aan
gevraagd, op straffe van de daarvoor bepaalde 
boete, omdat eerst dan duidelijk wordt, welk een 
omvang het kwaad heeft aangenomen. 

Ten slotte het gewone lijstje. 
Van België aan: 

J. D. Brand, dir. der N.V. Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij te Amsterdam (commandeur orde 
Leopold II). 

M. L. van Gelderen, fabrikant te Enschedé (rid
der Kroonorde). 

Ir. H. Goedhart, afdeelingschef le klasse bij de 
Nederl. Spoorwegen (ridder Kroonorde). 

Ir. J. E. Inckel, dir. techn. bureau dep. van Kolo
niën (commandeur orde van Leopold II). 

}. C. Rijk, dir. der Utrechtsche Waterleiding-
Maatschappij (ridder Kroonorde). 

G. M. L. Sassen, te Brussel (officier orde van 
Leopold II). 

C. G. Schreinemacher, gen.-agent der Brusselsche 
Maatschappij op premiën, te Maastricht (ridder 
orde Leopold II). 

H. Stokvis, te Brussel (commandeur Kroonorde). 
Ch. Th. Stork, fabrikant te Hengelo (O.) (offi
cier orde van Leopold II). 

Van Frankrijk aan: 
P. J. Berlemon, adj.-onderofficier der militaire ad

ministratie, 
H. C. van Krimpen, sergeant-majoor-instructeur, 
H. B. de Vries, adjunct-onderofficier-instructeur, 

(alle drie eeremedaille voor lichamelijke opvoe
ding). 
Hebben deze onderofficieren misschien Fran-

sche kinderen lichamelijk opgevoed? 
Voorts nog: 

Mevr. C, W. Fruin-Loder te Rotterdam (ridder 
Legioen van Eer). 

Kor Kuiler, orkestleider te Groningen (officier de 
1'Instruction publique). 

P. van der Laan te Amsterdam (officier de 1'in-
struction publique). 

HOOFDBESTUUR DIETSCH STUDENTEN 
VERBOND 

Op de negende algemeene Ledenvergadering van het 
Dietsch Studenten Verbond werd het Hoofdbestuur als volgt 
samengesteld: 

Mr. J. Coene (Leuven) voorzitter, Mej. M. G. Schenk 
(Utrecht) Secretaresse, adres: Boezemsingel 198, Rotterdam, 
G. W. Haas (Leiden) penningmeester, P. Meuwissen (Leu
ven) 2e ondervoorzitter, D. F. Went (Amsterdam) 2e secre
taris. 

Leden: H. Speleers (Amsterdam), J. W. Smeets (Leiden), 
S. Boutens (Leuven), J. D. Versluys (Delft), Th. Peters 
(Nijmegen), A. Bockaert (Gent), C. P. Scheppers (Wage-
ningen), R. Tollenaers (Gent), B. W. L. Siemens (Amster
dam), J. J. Winsemius (Amsterdam), F. L. P. de Jong (Am
sterdam), J. M. Tendyck (Tilburg), H. Hortman (Utrecht). 

Tot lid van den Raad van Advies werd benoemd het af
tredende Hoofdbestuurslid de Heer Vital Haesaert. 

DISTELS 

De Katholieke inslag 

Vriend Hoefijzer heeft onlangs, in een bespre
king van Knuvelder's boek „De Mythe Nederland", 
gezegd, dat hij de Katholieke „inslag" in het 
Noord-Nederlandsche volk zoo alleraardigst vindt 
en zoozeer waardeert, mits het een „inslag" blijft. 
Naar wij vernemen, heeft hij thans dit kostelijk-
liberale denkbeeld nader uitgewerkt: zoodra het 
percentage Katholieken dat van het jaar 1930 
overschrijdt, wordt het te veel aan Katholieken 
overgebracht naar een onbewoond eiland van den 
Nederlandsch-Indischen Archipel. Het voorstel 
schijnt in de kringen van de Liberale Staatspartij 
de Vrijheidsbond met gejuich te zijn begroet: men 
acht het echter noodig, dat op het eiland tevens 
die andere echt-liberale gedachte: „Fransch op 
de lagere school" in toepassing wordt gebracht. 

Ingewijden verzekeren intusschen, dat het 
voorstel in de Tweede Kamer weinig kans heeft. 
Maar het heeft zeker meer kans dan ons voor
stel (dat uitgaat van de gedachte, dat het wen-
schelijk is Nederland te zuiveren van anti-natio
nale elementen): alle leden van de Alliance fran-
^aise en alle dragers van Fransche en Belgische 
lintjes, naar een onbewoond eiland over te bren
gen, waar zij, onder toezicht van Prof. Salverda 
de Grave, tempels mogen oprichten voor la douce 
France — oh! la douce — en zooveel Fransch 
mogen spreken als zij zelf willen. Toch ook wel 
„liberaal", nietwaar? 

Wie raadt er mee? 

Zooals men weet, verwaardigt het Algemeen 
Handelsblad zich nimmer, ook maar iets van den 
inhoud van „De Dietsche Gedachte" mede te dee-
len: dat ware in strijd met zijn zinspreuk „Lux et 
Libertas". Maar nimmer zal het verzuimen, zijne 
lezers in kennis te stellen van den inhoud van „Ons 
eigen tijdschrift", het maandblad van de Cacao
fabrieken van Houten. 

Onze vraag is nu: hoeveel meer dan Van Hou 
ten (natuurlijk meer!) zouden wij in het Handels
blad moeten adverteeren, om gedaan te krijgen, 
dat dit blad ook aan „De Dietsche Gedachte" 
aandacht schenkt? 

De ingekomen antwoorden zullen wij aan het 
Amsterdamsche dagblad doen toekomen. Wie het 
dichtst bij de waarheid is, ontvangt, terstond na 
verschijning, een bundel verzamelde Distels ten 
geschenke. 

Verzwegen 

Zooals wij reeds vermoedden, heeft bij de Am
sterdamsche Universiteitsfeesten geen der offici-
eele personen er de aandacht op gevestigd, dat 
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de eerste twee professoren van het Athenaeum 
Illustre, mannen waaraan het terstond een illus-
teren naam dankte, van Baerle en Vossius (na
tuurlijk zijn hunne namen wél herhaaldelijk ge
noemd) van afkomst Zuid-Nederlanders waren. 
Holland, wat zijt gij toch nog vaak klein! 

Uit een groot Noord-Nederlandsch dagblad 
Opschrift, geschilderd op het uithangbord eener 

herberg in Vlaanderen (België), aan den straatweg 
van Tilburg naar Turnhout, tusschen de Belgische 
dorpen Poppel en Weelde 

(Het opschrift, dat volgt, is heel aardig, maar 
voor ons blad van minder belang). 

Inhoud van het Mei-nummer van ,,de.Gids" 
Dr. H. T. Colenbrander drukt, naar aanleiding 
van eenige aanvallen in Belgische bladen, de in het 
Fransch uitgesproken rede af, 27 Februari j.1. te 
Rotterdam op de tweelanden-bijeenkomst(l) Ne-
derland-België uitgesproken. (Prof. Colenbrander 
zegt in zijn inleidend woord duidelijk, dat hij is 
aangevallen in 1'Etoile beige en de Dietsche Ge
dachte. Wij zijn dus een „Belgisch blad" geworden! 
Niet zeer vleiend.) 

De Residentiebode vermoedt, dat ze een grapje 
van ons was, onze mededeeling, dat in een verslag 
van de Wetenschappelijke Congressen te Gent in 
een groot Noord-Nederlandsch dagblad te lezen 
stond: Dr. Daels hield een lang betoog tegen toe
standen welke op de Gentsche Universiteit heer-
schen, voor den Nederlandschen lezer van weinig 
belang. 

Geen grapje, Residentiebode! Vraag het maar 
eens aan den Belgischen staatsambtenaar, die Brus-
selsch correspondent van het Algemeen Handels
blad is. J. VAN SCHERPENZEEL 

UIT BOEK EN BLAD 

Het is ons niet mogelijk, melding te maken van 
de artikelen in zeer vele bladen, waarin aan René 
de Clercq, naar aanleiding van zijn overlijden, 
woorden van liefdevolle dankbaarheid en bewon
dering werden gewijd en waarin droefheid werd 
uitgesproken over zijn al te vroeg overlijden. 
Voor èèn artikel maken wij een' uitzondering, 
voor dat in het Amersfoortsch Dagblad, waarin 
niet alleen de karaktervolle persoonlijkheid van 
den dichter werd gehuldigd, maar ook zijn groot-
Nederlandsche gezindheid. 

In het Oudheidkundig Jaarboek van Juni 1932, 
uitgave van den Nederlandschen Oudheidkundi
gen Bond, is een artikel van Dr. Carlheinz 
Pfitzner uit Bonn, ,,Eine Kunstreise an den Nie-
derrhein", opgenomen, waaraan wij het volgende 
ontleenen: 

,,Wie der Niederrhein landschaftlich nicht von 
Holland zu trennen ist, so erst recht nicht kultur-
geschichtlich. Noch bis zum endenden 18. Jahr-
hundert reichte die preussische Grenze bis weit 
über die Maas und umfasste nach Norden hin auch 
Huissen und Zevenaar. Anderseits war hollan-
disch noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein am 
Niederrhein die Umgangssprache. In Kalkar und 
auch sonst wurde hollandisch gepredigt; erst 1827 
wurde hier deutsch offiziell als Kirchensprache 
eingeführt." 

De tegenstelling Hollandsch-Duitsch, welke de 
schrijver maakt, is ietwat zonderling. Heeft hij 
nimmer van Nederduitsch gehoord, dat uit zalen 
en van kansels gedrongen, nog steeds aan den 
Neder-Rijn wordt gesproken? Weet hij niet, dat 
deze taal zeer nauw verwant is aan de taal, die hij 
Hollandsch noemt? 

Overigens een belangwekkend opstel. Wij ho
pen echter, dat de Redactie voortaan zal willen 
bedenken, dat het Oudheidkundig Jaarboek door 
den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 
wordt uitgegeven, en dat zij derhalve dergelijke 
bijdragen van buitenlanders in het Nederlandsch 
dient te vertalen. Reeds eerder heeft zij zich aan 
een dergelijk verzuim schuldig gemaakt. Wij ho
pen, dat dit thans voor de laatste maal is ge
schied. 

Schakels, socialistisch maandschrift voor Noord
en Zuid-Nederland. In het April-nummer eindigt 
L. Magits zijn bespreking van Hendrik de Man s 
Nationalisme en Socialisme. In het Mei-Juni-num-
mer herdenkt J. P. Ursi onzen dichter René de 
Clercq; de schrijver deelt hem bij het socialisme 
in, terwijl de West-Vlaming hem als Verdinaso-
vriend heeft voorgesteld. De Clercq was echter 
een Dietsche nationalist, die niet in een bepaald 
hokje mag worden opgesloten. — Hk. Brugmans 
schrijft een vlammend artikel tegen het Nationaal 
solidarisme en wijst den weg naar „het vrije, rode 
Vlaanderen". Louis J. C. Poppe schrijft over 
Vlaanderen's alcoholisme. K. Heeroma beziet „de 
Friese kwestie van Rijks-Nederlandsch stand
punt." 

Volksorde, maandblad der Jongnederlandsche 
Gemeenschap. In het April-nummer treft men 
o. m. aan: „Strijd en Opbouw", waarin wordt op
gewekt tot bestrijding van den draak van de 
volksverdeeling in partijverband, „Bij de Belgische 
taalwet zonder sancties", waarin het Belgisch fe
deralisme wordt aangevallen, „Kentering?" een 
beschouwing over de bekende motie van het Al
gemeen Vlaamsch Studenten Verbond, en „De 
misstap van de Nationale Unie", waarin naar 
aanleiding van de aansluiting van het Verbond 
van Nationalisten bij deze Unie, de vrees wordt 
uitgesproken dat zij nu óf Klein-Hollandsch, óf 
imperialistisch Hollandsch zal worden. 
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Neerlandia. In het Juli-nummer wordt Leo Si-
mons herdacht en vervolgens, in woorden die van 
veel sympathie getuigen, ook René de Clercq, 
door v. S. 

In het verslag der Boeken-Commissie over het 
2de kwartaal van 1932 lezen wij, dat gedurende 
dat kwartaal 96 kisten boeken zijn verzonden, 
waarvan 57 naar Belgisch-, 2 naar Fransch-
Vlaanderen en 4 naar Zuid-Afrika. 

Blauwvoetberichten. Maandblad van den Blauw-
voetbond. (Algemeen secretariaat: F. J. Verhavert, 
Deurnesteenweg 40 A, Merksem). Wij vestigen 
de bijzondere aandacht op de artikelenreeks in dit 
maandblad over „Willem, Prince van Oranje", 
waarin een geschiedkundig overzicht wordt ge
geven van den strijd van den Zwijger voor de 
bevrijding der Nederlanden. In dit verband maken 
wij melding van het voornemen van den Blauw-
voetbond, om tijdens zijn Bondfeest in Augustus 
door een afvaardiging een krans te doen leggen 
op het graf van den Prins van Oranje uit naam 
van dankbaar Zuid-Nederland. 

Nederlandsch-Indië, orgaan der Vaderlandsche 
Club. De Redactie van dit maandblad, dat, bewe
rende te strijden voor de „nationale eenheid' , in 
werkelijkheid strijdt voor de eenheid van Rijks-
Nederland in Europa en andere werelddeelen, 
heeft, door lezing van het maandblad Zuid-Afrika, 
ontdekt, dat de Zuid-Afrikaners een zwaren strijd 
hebben te strijden voor het behoud van hun taal. 
Moge het blad ook weldra ontdekken, b.v. door 
lezing van de Dietsche Gedachte, dat de Neder
landers een dergelijken zwaren strijd hebben te 
strijden, en wel in den Staat België. En moge het 
blad niet voortgaan met zijn aanhangers „Groot-
Nederlanders" te noemen. Deze woorden hebben 
in den loop der jaren toch waarlijk wel een andere 
beteekenis gekregen, dan die van kampioenen voor 
de Rijks-eenheid-gedachte. 

HERDENKING PRINS WILLEM VAN ORANJE DOOR 
HET DIETSCH STUDENTEN VERBOND 

Zooals vroeger reeds werd medegedeeld, zal het Dietsch 
Studenten Verbond in Februari-Maart 1933 in alle Universi
teitssteden der Nederlanden een Wilhelmus van Nassouwe-
dag inrichten met als middelpunt een Aula-rede door een 
bevoegd historicus over een gedeelte van 's Prinsen leven 
en werk. In Utrecht spreekt Dr. N. B. Tenhaeff: Prins Wil-
lem's Jeugd; in Wageningen Dr. A. Erens: Prins Willem en 
de oppositie van hooge adel en geestelijkheid; in Tilburg 
Dr. R. van Roosbroeck: Prins Willem in 1566 en 67; in 
Delft Dr. /. C. H. de Pater: Prins Willem in ballingschap; 
in Rotterdam Dr. J. S. Bartstra: Prins Willem en de Hol-
landsch-Zeeuwsche Opstand; in Leuven: Dr. N. Japikse: 
Prins Willem en de generale Unie; in Gent Prof. Dr. A. A. 
van Schelven: Prins Willem en het verzet tegen Parma; in 
Brussel Prof. Dr. C. G. Gerretson: Prins Willem en het recht 
van Opstand; in Nijmegen: Prof. Dr. W. Nolet: Prins Willem 
en de nationale gedachte; in Groningen Prof. Dr. L. Knap' 
pert: Prins Willem en de godsdienstvrijheid; in Amsterdam 
Dr. P. N. van Eyck: Het Wilhelmus als lied der Revolutie; 
in Leiden Prof. Dr. P. Geyl: Streven en bereiken. 

Denzelfden avond zal een opvoering worden gegeven van 
een Wilhelmus van Nassou-stuk door het Nat. VI. Tooneel. 
In bijna alle steden zegde het Algemeen Nederlandsch Ver
bond reeds zijn medewerking toe; andere vereenigingen zullen 
plaatselijk in September door beide genoemde organisaties 
worden aangezocht steun te verleenen. 

Aansluitend bij het Dietsch Studenten Congres in Nijmegen 
zal nog een centrale herdenking worden ingericht te Delft, 
waarvoor vele vereenigingen reeds steun toezegden. 

STICHTING TEN BEHOEVE VAN HET „NEDERLANDS 
CULTUURHISTORIES INSTITUUT TE PRETORIA" 

In Zuid-Afrika is in de laatste jaren een sterke belang
stelling waar te nemen voor alles wat met het oude moeder
land samenhangt. In Transvaal wordt deze op gelukkige 
wijze geleid en bevredigd door prof. dr. M. Bokhorst, die aan 
de Universiteit van Pretoria de cultuurhistorie der Nederlan
den onderwijst en die ook in ruimen kring daarbuiten voor
drachten houdt, inlichtingen geeft en studiemateriaal ver
strekt; dit laatste voor zoover het onder zijn bereik aanwezig 
is. Zijn werkzaamheid heeft een middelpunt gevonden in het 
onlangs officieel gestichte „Nederlands Cultuurhistories In
stituut aan de Universiteit van Pretoria", waarvan de hoog
leeraar directeur is. 

Het Instituut is reeds in het bezit van een kleine boekerij 
en een kleine verzameling lichtbeelden, die het van vrienden 
ten geschenke heeft ontvangen, maar, wil het den hoogleeraar 
een ware steun zijn bij den veelzijdigen arbeid, waaraan hij 
zich geeft, dan moeten de collecties daar uitgroeien, opdat 
uit het materiaal een beeld kan worden verkregen van de 
Nederlanden in verleden en heden, van Nederlandsche kunst, 
wetenschap en ondernemingsgeest in den ruimsten zin. 

Dit beseffende, zijn eenige vereenigingen, als de Neder-
landsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging, het Algemeen Ne
derlandsch Verbond, het Herman Costerfonds e.a., met elkan
der te rade gegaan en in een onlangs te Amsterdam gehouden 
vergadering hebben zij onder instemming en met medewerking 
van vertegenwoordigers van de ministers van Buitenlandsche 
Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen be
sloten, een stichting in het leven te roepen tot steun van 
het „Nederlands Cultuurhistories Instituut te Pretoria". Zij 
stellen zich voor, dat de nieuwe stichting nuttig werk zai 
doen door prof. Bokhorst's Instituut te voorzien van boeken, 
kaarten, voorwerpen. Geld durven zij in de tegenwoordige 
omstandigheden nauwelijks te vragen, maar men mag voor 
het oogenblik misschien verwachten, dat vele vereenigingen, 
officieele lichamen e.d. het werk zullen willen steunen door 
hun publicaties voor dit doel af te staan. 

Maar ook vele particuliere personen zullen kunnen helpen 
door materiaal af te staan, dat zich wellicht in hun boeken
kasten of op hun zolders bevindt zonder van nut te zijn, en 
dat te Pretoria ten volle tot zijn recht zal komen. 

Alle inlichtingen, die men nader zou willen wenschen, 
worden gaarne verstrekt door jhr. dr. P. J. van Winter, p.a. 
de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, Keizers
gracht 141, Amsterdam-C. 

WEEKBLAD „VLAANDEREN" 

Het Weekblad „Vlaanderen" heeft aangekon
digd, dat het, wegens de tijdsomstandigheden, 
voorloopig op 4 in plaats van 8 bladzijden zal ver
schijnen. 

Daar dit weekblad met zooveel ijver de Groot-
Nederlandsche gedachte verdedigt en verbreidt, 
is het te betreuren, dat de tijdsomstandigheden 
ook voor dit blad kwade gevolgen hebben. 

Het is te hopen, dat vele Groot-Nederlanders 
hier hun plicht zullen doen. 



DE DIET5CHE GEDACHTE 
TWEE WEGEN, TWEE LEVENS, TWEE 
DOODEN 

René de Clercq en Cyriel Buysse 

Zij volgen snel elkander naar den eeuwigen 
rustakker, de groote figuren onzer generatie, die 
op de twee tegenover elkaar opgeworpen barrica
des stonden, in de heroënstrijd onzer Vlaamsche 
Herwording, tijdens en na de Europeesche bloed-
golf. 

Eenerzijds, de dichter bij God's genade, René de 
Clercq, die al de vezelen van ons Vlaamsch-zijn 
door zijn striemende verzen prikkelt en tot ber
stens spant of door zijn onvergetelijke beelden
pracht, gespierde taal en stuwende gedachte ons 
wezen tot mannenmoed en kloeke daad drijft, die 
zijn volk ten bloede geeselde, omdat hij het zoo 
innig lief had, maar ook in milde overgave zijn 
dichtersbezieling, zijn eigen welzijn, zijn eigen 
geluk en zijn eigen toekomst ten offer bracht voor 
dat volk. 

Anderszijds de uitstekende verteller Cyriel 
Buysse, de waarnemer van eenzijdig Vlaamsch 
leven, die den moed had „onbarmhartig met het 
landvolk onzer gouwen den spot te drijven", maar 
de zielskracht miste, om dat arm, verdrukt, mis
prezen volk tegen de beulen van zijn ras, te be
schutten. 

Beiden zijn twijgen van onzen kerngezonden 
siamboom, die ondanks verwaarloozing, schennis, 
verminking en geweld toch zwelt en bot, bladert 
en bloeit en door weelderigen groei de kwijnende 
en dorre takken versmacht en uitwerpt. 

De Clercq, de man met den breeden blik, het 
groote hart, de zienersgave, de zingende ziel, de 
fijne taalgoochelaar, hoe leeft hij in volkszang en 
in volksvreugd, in de Vlaamsche eenvoudige huis
kamer en den meer beschaafden familiekring, in 
de strijdersrangen, in de voor Recht ijverende 
jeugdkampen en in de vergaderzalen der massa. 
Hoe bezielt zijn als in brons gegoten vers onze 
journalistiek, onze redenaarsinspiratie, onze voor
drachtskunst, omdat de dichter leeft in, hoopt 
met, kampt en lijdt voor zijn volk! 

Buysse, de meester-beloerder van ons Vlaamsch 
voelen, wien alleen het uitwendige, de ruwe korst, 
het dicht bij den grond liggende of het lage van 
den uitzonderlijken enkeling van ons ras treft, 
zonder tot het innige, trouwe, edele van de harten 
onzer Vlaamsche gemeenschap door te dringen, 
verschijnt ons als de kroniekschrijver van een 
diep vervallen, hopeloos strijdend volk, welk ver
leden en ontaard geestesleven slechts voor den 
archivaris en het oudheidkundig-museum van his
torisch belang is. In dat landelijk Nevele, waar 
hij het licht zag, heeft hij niet dat geloof gevonden 
in zijn volk, dat de zusters Loveling er uit mee

namen, en zijn eigen visie en logisch doordenken, 
vertroebeld door een would-be aristocratisch ge
doe, bracht hem begrijpelijker wijze nooit tot dat 
medeleven in het wel en wee van eigen volk. Zijn 
zoo geprezen deernis met dat volk uitte zich nooit 
door een enkele mannendaad om de nooden van 
dat Volk, waaruit hij sproot en waartusschen hij 
zich bewoog, te helpen lenigen. Als koude toe
schouwer neemt hij dat volk waar en zamelt een 
soort ,,curiosa" van een uitstervend ras. Hij gene
raliseert de schilderijen van uitgepikte Vlaamsche 
eenlingen tot een algemeen beeld van de Vlaam
sche gemeenschap en biedt die galerij van zon
derlingen als verpoozingslektuur aan zijn tijdge-
nooten aan. Te vergeefs zullen zijn biographen ons 
zijn werk voorstellen als een spiegel aan het 
Vlaamsche volk voorgehouden. Het beeld is 
valsch,. want ware het echt, het moest den schrij
ver onweerstaanbaar gedreven hebben tot de 
gewetensvolle nasporing der oorzaken van zoo'n 
deerniswekkend verval van het machtige be
schaafdste volk der Middeleeuwen tot het armste, 
meest onderdrukte ras der aarde en dan ware de 
schrijver den misdadigen Belgischen Staat, den be
werker van zooveel onheil, naar de keel gespron
gen zooals de onvergetelijke De Clercq het deed. 

De Clercq. met zijn academische vorming, is de 
meester van het innige woord, het treffende beeld, 
het mooie rythme, is ook de man van de Vlaam
sche vergadering, van den bonten optocht met 
klauwerende Vlaamsche leeuwen op de zwart-gele 
vlaggen en vaandels, de man van de sidderende 
volksmassa's en de jubelende opmarcheerende 
Vlaamsche demonstraties. 

Buysse, de zwerver tijdens zijn jongelingsjaren, 
de avonturier die het vaderland ontvlucht en 
alle vorming in zijn taal missen moet, wordt de 
man, die tot voorbeeld dient van hoe men geen 
Nederlandsch schrijven moet, vergooit zijn groot 
vertellerstalent aan alledaagsche levensontledin
gen van exceptioneele Vlaamsche typen, die de 
buitenwereld in den waan brengen, dat ons volk 
uitsluitend uit zonderlingen en onbeschaafde land
lieden bestaat, maar mist den moed om de oorza
ken van die achterlijkheid na te gaan, uit vrees 
met de regeerende klassen, die stelselmatig door 
verdrukking en verwaarloozing onzer bevolking 
deze toestanden verwekt hebben, in botsing te 
komen. Hij leeft in de meest bewogen periode van 
den idealen kamp voor Vlaanderen, in diezelfde 
landelijke gemeente en trilt niet mee met dat in 
onzen materialistischen tijd voor hooge strevingen 
blakende volk; hij werkt onverpoosd voort aan de 
uitbeelding van zijn uitzonderingstypen en valt in 
interviews de activisten aan, die juist voor de 
redding van dat volk zoo heerlijk offeren. 

De Clercq zal leven door zijn weergaloos volks
lied zoolang voor Vlaamschen kultuurstrijd. 
Vlaamsche vreugd, Vlaamschen kunstzin, en Ne-
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derlandsch streven in de duizende gave Vlamin
genhuizen de harten zullen kloppen. 

Buysse door zijn gewild negeeren van het 
groote Vlaamsche levensprobleem, zijn onbehol
pen taal, zijn opdelven van al wat ruw en laag is 
in ons volk, zal uit de Vlaamsche toekomstgezin
nen geweerd worden, zoodra de beschaafde ver
teller uit ons volk zal oprijzen, die met dat volk 
leeft, voor dat Volk werkt en in dat Volk gelooft. 

De Clercq, de ideale opzweeper tot het edele, 
het hoogere, het mannelijke, roert de minst be
gaafden, de laagst denkenden, de meest door in
stinct verbeesten, wekt fierheid in hun ruwe har
ten, ontsteekt het licht van het edel willen in hen, 
schept de kracht van de daad en redt de Vlaam
sche zielen. 

Buysse laat bij onze menschen slechts walg voor 
eigen volk na; als die ontspanningswerken aan 
de vergeling door den tijd en den meelworm ooit 
ontsnappen, zullen ze na den triomf van het 
Vlaamsch Nationaal streven, nalaten wat van de 
vluchtige bioscooptooneelen in ons overblijft; een 
flauw-vage herinnering, een ledig hart, een on
aangeroerde wil en een onverschillig gemoed. 
Wat niet uit het hart komt, gaat immers niet tot 
het hart. . .. . . 

De Clercq, de nooit gevierde door collegiale 
bekrompenheid, de banneling uit de schamele 
étage-woning te Amsterdam, de man der pijnlijke 
zorgen, der officieele verloochening, de Siegfried 
in den kamp tegen de verdrukkers, die den moor
denden staat naar het leven durft te staan ter 
wille van Vlaanderen's toekomst, de verloochende 
en qehate, tegen wien het baatzoekende lettergild 
vervolging bij de Belgische Regeering eischte, 
schenkt schatten van schoonheid, bronnen van 
levenslust, garven van wilskracht en hooger stre
ven aan zijn arme volk, te midden van de diepste 
ellende en een zee van bekommering, maar in 
onze harten leeft hij als de messias van dat volk-
als een gloed, als een wonderkracht, die in alle 
Vlaamsch- harten den strijd voor het recht, het 
schoone en ec/e/e heeft doen ontbranden, 

Buysse, de landjonker, de kasteelheer, de van 
alle genoegens van het leven oververzadigde, de 
gevierde der volksvijanden, der officiëele karak-
terloozen en voordeelazers, der Vlaamsch hui
chelende politieke Carnavalgekken, de vertrou
weling van Bara, aan wien hij wapenen tegen de 
vervlaamsching van het Middelbaar onderwijs 
leverde, de lasteraar der edele Activisten, zelf 
blozende in later jaren over zijn rol tegen het 
Vlaamsche volk gespeeld, door de Koninklijke 
Vlaamschvijandigen bekruist en geridderd, ver
oordeeld op zijn doodsbed de blijken van sympa
thie der Vlaming-hatende Beiersche Koningin der 
Belgen te ontvangen, hij leeft niét in het Vlaam
sche hart, omdat hij nooit in zijn Volk heeft ge
loofd, er nooit voor geleden, er nooit mede voor 
gekampt heeft, maar steeds officieele erkenning, 
officieele hulde, officiëele voornaamheid zocht. 

De Clercq, in roerenden eenvoud door honder

den der besten uit ons volk in stillen weemoed 
naar het Nederlandsche, verlatene, schilderachti
ge kerkhofje met de hooge populieren van Lage 
Vuursche gedragen, genegeerd door het Nu-
Vlaamsch karakterlooze schrijversbent en de 
Straks-vergeten officiëele letterkundigen — uit 
eigen land. 

Buysse, door opgekommandeerde duizenden uit 
politieke en officieele kuddegeest gedreven 
nieuwsgierigen ten grave geleid, aangelokt door 
veile pers en praalvertoon, door belagers van ons 
volksstreven, door Belgischen invloed op onbe-
wusten en onwetenden. 

De Clercq's begrafenis in zon, bladerenweelde 
en zomerrijkdom in de stille natuurpracht met 
weenende vrouwen en zoo vele treurende ter dood 
veroordeelden, gewezen gevangenisnummers, ge-
broodroofden, en voor hun ideaal tot den bedel
staf verarmden,wat een ware triomftocht voor 
een „dichter"! 

Bij Buysse's laatsten tocht, goud en zilver, deco
raties, gestikte uniformen, kletterende generaais-
degens en opzichtige ridderlinten, militaire rouw
kapellen, op sensatie beluste gapende menigte 
zonder besef van het tragische dezer Belgische 
propagandaplechtigheid, waarvan de werkelijk 
bevoegden wegblijven, omdat gekwetste volks
eigenliefde zich niet leent tot huichelend hulde
betoon van rasvijanden. 

Wij treuren om die twee kostbare Vlaamsche 
menschenlevens bij hun doodsbare, maar naast 
ons rein menschelijk ontroeren, dat we ook den 
afvallige met de waardeering voor zijn onbetwist
baar talent niet onthouden, kunnen wij de waar
heid niet smachten en onze smart niet verkroppen, 
dat zooveel goddelijke genade van een onzer kin
deren ons volk niet ten goede kwam. Wat had 
zoo'n pen als de zijne niet op ons allen vermocht, 
ware zij in den dienst van ons volk gesteld, ware 
zooveel rijkdom en talent als bij andere volken 
voor het ideaal in de weegschaal van het recht 
geworpen? Griekenland vond een Lord Byron om 
zijn zelfstandigheidskamp te bezielen; — verre van 
een vreemdeling als heraut voor ons volksherleven 
te mogen begroeten, staan bij ons rijen van God be
gaafden in den kamp voor voorrecht, onrecht en 
verdrukking, terwijl weer anderen hun geleerd
heid en roem meenen als schild te mogen gebrui
ken om lafheid en heulen met Vlaanderen's beu
len te rechtvaardigen. 

Laat Buysse in de aarde van het oude Gent in 
Vlaandren vredig rusten en mocht menige bewus
te Vlaming voor het officieel prachtmonument, 
dat er weldra op verrijzen zal, onder het vrome 
buigen van het hoofd en het plechtige herdenken 
van den grooten verteller, zijn smart onderdruk
ken bij de gedachte, dat Buysse nooit de ware 
Vlaamsche ziel, die in onze gouwen zindert, be
greep en hem vergeven voor wat hij aan Vlaan
deren onthield, den steun van zijn groot talent. 

Onze hulde aan den grooten verteller, maar 
onze liefde en onze vereering gaat naar den 
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dichter van ons hart en ons Volk! Over zijn graf 
ruische in zonnebad en bloemenpracht, de stree-
lende wind, die uit Vlaamsche oorden naar het 
kleine landelijke doodenakkertje zal meevoeren 
zijn roerende liederen, door vrome Vlaamsche 
vrouwen- en mannenstemmen gezongen. Zij spre
ken van liefde en trouw aan Vlaanderen, tot eens 
een rukwind tot aan het Nederlandsche eenvou
dige grafterpje de wondermare van Vlaanderen's 
bevrijding brengen zal. 
Gent. JAN WANNIJN. 

ANTWERPEN-OORLOGSHAVEN? 

Op den Dietschen landdag te Utrecht heeft 
Prof. dr. H. Burger een rede gehouden over de 
Nederlandsch-Belgische betrekkingen, waarvan 
wij in de „Dietsche Gedachte" van Juni 1932 een 
woordelijk verslag vinden. 

Het heeft mij getroffen dat onze zeer verdien
stelijke voorvechter der Dietsche belangen ter
zake van het punt Antwerpen-oorlogshaven een 
vraag stelt, waarvan ik twijfel of het antwoord 
niet reeds gegeven is. 

Toen het verdrag-Van Karnebeek in 1927 door 
de Eerste Kamer verworpen was, kon men na 
eenigen tijd waarnemen, dat Den Haag en Brussel 
opnieuw voeling zochten. Nadat men van Den 
Haag uit pogingen had gedaan om Brussel te 
doen verstaan dat men bezig was om in verzoe
nenden geest, zooals dat heet, de tusschen beide 
staten hangende vraagstukken te onderzoeken, 
ontving men van de Belgische regeering een op 14 
Juni 1928 gedagteekend memorandum. *) Dit ant
woord was niet geheel vriendelijk. Het sprak dui
delijk het ongeduld der Belgische regeering uit, 
dat men van Den Haag uit ruim een jaar na de 
verwerping van het vorige verdrag nog niet ge
komen was met zekere, blijkbaar toegezegde 
voorstellen. 

De Belgische regeering stipte daarbij aan dat 
het volstrekt niet noodig was de hangende vraag
stukken opnieuw te bestudeeren en bespreken, 
daar dit sedert 1918 reeds voldoende was ge
schied en het er niet om ging ze op een geheel 
nieuw plan wederom ter hand te nemen. De Ne
derlandsche regeering diende zich derhalve wat te 
haasten: „Wat voor de Belgische regeering van 
belang is zonder langer verwijl te weten, is, met 
voldoende nauwkeurigheid, het beginsel der op
lossingen die aan de hand worden gedaan." 

Ingevolge dit memorandum verklaarde Den 
Haag te zullen trachten in den loop van den 
zomer zijn voorstellen te formuleeren. Den 24en 
Oktober 1928 overhandigde men aan de Belgische 
regeering een schema der door Nederland nader 
in te dienen voorstellen. Dit schema vermeldt on-

1) Deze en volgende gegevens zijn ontleend aan het Wit
boek, door de Nederlandsche regeering in 1929 uitgegeven. 

der meer: ,.Karakter van de haven van Antwer
pen (artikel XIV van het Verdrag van 1839): 

Nederland is bereid als vervallen te erkennen 
artikel XIV van het Verdrag van 1839." 

Artikel XIV van dat verdrag nu luidt: „Le port 
d'Anvers, conformément aux stipulations de 
1'article 15 du traité de Paris, du 30 Mai 1814, 
cont nuera d'être uniquement un port de com-
merce." (,,De haven van Antwerpen zal, over
eenkomstig de bepalingen van art. 15 van het 
verdrag van Parijs van 30 Mei 1814, ook voort
aan uitsluitend handelshaven zijn"). 

Het was juist de opheffing van dit art. XIV, 
dat bij de over het verdrag-Van Karnebeek ge
voerde onderhandelingen geleid had tot de 
wanhopige pogingen van Nederlandsche zijde om 
desalniettemin aan België een stellige verklaring 
te ontlokken, dat Nederland in oorlogstijd de 
Schelde voor Belgische oorlogsschepen zou kun
nen sluiten. Een afdoende verklaring en gerust
stelling omtrent die z.g. Schelde-reserve kon men 
redelijkerwijs niet verwachten — en zij kwam ook 
niet. Wie te goeder trouw meewerken wil tot op
heffing van de bepaling dat Antwerpen alleen 
handelshaven mag zijn, kan onmogelijk verlangen 
dat de nieuwe oorlogshaven in tijd van oorlog niet 
gebruikt zou mogen worden. * ) 

Het schijnt mij niet noodig in dit blad erop te 
wijzen, hoe uiterst bedenkelijk het zou zijn uit 
Noordnederlandsch oogpunt, wanneer Antwerpen 
inderdaad oorlogshaven werd. Wel is het goed er 
de aandacht op te vestigen dat ook voor Vlaan
deren de nieuwe toestand het Fransch-Belgische 
imperialisme in staat zou stellen een nieuw bol
werk van macht, met een heerschende positie te 
stichten. Voor ons geheele Dietsche volk dreigt 
hier een groot gevaar. 

Eilieve, een gevaar? Den Haag heeft immers 
de onderhandelingen met België afgebroken? 

Aan wie meenen mocht dat er tusschen de be
windhebbers aan weerszijden der grens een breuk 
zou zijn ontstaan, moge de lezing worden aanbe
volen in de ,,Annales parlementaires" van het 
debat op 31 Mei gehouden in den Belgischen Se
naat. De bekende anneksionist Segers sprak zijn 
ongerustheid uit over het zoogenaamde afbreken 
der onderhandelingen. 

Bij herhaling loochende minister Renkin dat 
van een afbreken sprake zou zijn geweest: de on-

) De Nederlandsche regeering houdt er waarschijnlijk 
de volgende opvatting op na: Men kan desnoods België 
toestaan, dat uit het Verdrag van 1839 een onwelgevallige 
bepaling wegvalt. Dit sluit echter niet in zich, dat het Ne
derlandsche hoogheidsrecht op de Westerschelde zou worden 
te kort gedaan. Ieder land heeft voor zich het absolute recht 
vreemde oorlogsschepen op zijn gebied wel of niet toe te 
laten. — Dit waarschijnlijk de opvatting der Nederlandsche 
regeering zijnde, is de groote fout van Van Karnebeek ge
weest, dat hij, tegelijk met de opheffing van het bewuste 
artikel over Antwerpen, in het nieuwe verdrag niet uitdruk
kelijk deed bepalen, dat het Nederlandsche hoogheidsrecht 
op de Westerschelde volkomen gehandhaafd blijft. 

(Opstelr. D. G.) 
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derhandelingen waren enkel „opgeschort . Toen 
de heer Segers aanhield, liet minister Hijmans 
zich ontvallen dat de onderhandelingen waren 
uitgesteld „met het oog op de aanstaande Neder-
landsche verkiezingen." 

Zoodra Brussel en Den Haag de gelegenheid 
gunstiger zien, zullen zij dus de onderhandelingen 
hervatten. Alle andere punten die daarbij betrok
ken zijn, laat ik thans ter zijde, — maar dan komt 
dus ook met onfeilbare zekerheid wederom Ant-
werpen-oorlogshaven en het vraagstuk der soe
vereiniteit op de Nederlandsche Wester-Schelde 
aan de orde. 

Laten wij ons thans reeds opmaken om vooral 
in dit opzicht geen kamp te geven! 

BRINIO. 

ONTEVREDENHEID 

Na jaren aarzeling is de Raad van Vlaanderen 
weer opgericht en het was een oogenblik van vol
doening en hoop, dat er nu eene coördinatie van 
Vlaamsche krachten zou plaats vinden en vooral, 
dat 't mogelijk zou zijn door kracht en wijsheid 
van optreden een invloed uit te oefenen ook op 
niet-nationalistische Vlamingen. Een Raad met 
een groot moreel gezag en uit erkend hoogstaande 
menschen bestaande, is van onmetelijke waarde. 
Vooral als ze uit weinige menschen bestaat, die 
als hoofddoel hebben 't Vlaamsch nationale be
ginsel rein en hoog te houden. Dus een Raad 
waarvan duidelijke kernachtige uitspraken te 
wachten zijn, die niet nog eens gecommenteerd 
behoeven te worden. Een Raad, die leiding geeft 
en zich niet schroomt daarvoor. 

Vertoevende in 't buitenland en weinig verbin
ding hebbende met leidende figuren, ben ik van de 
werking van den tegenwoordigen Raad niet geheel 
op de hoogte en mijne kritieken zijn daarom mis
schien onrechtvaardig. Zoover ik er echter over 
oordeelen kan naar wat van den Raad in t open
baar uitgaat, is de Raad eene reusachtige teleurstel
ling. Hij is jaren te laat opgetreden en moet dus 
dubbel krachtig optreden om zijn prestige te vesti
gen, tegenover Vlaamsche nationalisten in 't alge
meen, tégenover de Vlaamsch nationale groepslei
ders en afgevaardigden en senatoren in 't bijzonder. 
Verder tegenover alle Vlamingen in 't algemeen en 
tegenover het buitenland. 

Natuurlijk is t begin moeilijk, maar waar blijft 
de Raad eigenlijk in den tegenwoordigen tijd van 
Vlaamsch nationale anarchie, een tijd van ver
warring en haat stichtende coterieën en groepen? 
Eene anarchie die belachelijk zou zijn als er niet 
zulke belangrijke dingen op 't spel stonden, eene 
anarchie, alleen mogelijk doordat Vlaanderen over 
opofferende en lijdende figuren beschikt, echter 
niet over leidende menschen, zonder welke alle 
lijden een niet evenredig effect heeft met de ge

dane offers. Waar is de man die Vlaanderen lei
den kan met straffe hand en koel hoofd? Waar 
zijn de mannen die een Raad kunnen samenstellen, 
die hetzelfde doen kan? 

Wat is 't nut van die uitspraak van den Raad 
over 't Federalisme, een uitspraak die zoo weinig 
duidelijk is? Wat het nut van een telegram aan de 
Valera, dat misschien sympathiek aandoet, echter 
uit internationaal politiek oogpunt m.i. toch minder 
gewenscht was. 

Het is droevig dat de Vlaamsche strijd vertroe
beld wordt door arrivisme, platbroekigheid en 
karakterloosheid, door de vorming van groepjes 
met allerlei economische stokpaardjes onder lei
ding misschien van middelmatige personen, door 
de neiging van politieke afgevaardigden om zelf
standig te willen zijn, door niet scherp omschre
ven doelstellingen. Zie verder ook 't door elkaar 
haspelen van nationalisme en godsdienst. 

Aanschouw verder dat de Vlamingen den oor
log aan België verklaren, maar wankelend door
voeren, daarentegen België geen oorlog verklaar
de, maar dezen meedoogenloos en logisch door
voert, zelf in 't offensief is, terwijl de Vlamingen 
onder elkaar ruzie maken. Met het oog hierop is er 
groote reden tot mismoedigheid en twijfel. 

Kan men het dan menschen met gewoon ver
stand, met goeden wil, maar erkenning van den 
dagelijkschen strijd om het bestaan, kwalijk ne
men, dat zij eene dergelijke beweging uit den weg 
gaan en zich bezig houden met de meer reëele pro
blemen, die het leven ze brengt; waarbij ze weten, 
dat alle macht en dus mogelijkheden in handen 
van den Belgischen Staat liggen en zullen blijven 
liggen, zoolang de Vlaamsche Beweging eene 
anarchie is? En dat zal ze blijven zoolang de 
tegenwoordige toestand door blijft duren, zoolang 
totdat een paar hoogstaande mannen een Raad 
kunnen vormen zonder den aankleve van 't ver
leden, al was dat eenmaal door martelaarschap 
uitgeteekend, ook zonder politieke antecedenten. 
Zou men den moed kunnen hebben, om radicaal 
alle oude leiders door nieuwe te vervangen, door 
nieuwe, die zich niet door onderlinge vijandschap
pen en wantrouwen bevlekt hebben? Zouden die 
oude leiders de supreme opoffering willen doen 
om zich terug te trekken, allen, echter ten bate 
eener nieuwe concentratie? Daarmee zouden zij 
hun grootheid kunnen bewijzen en vestigen. Uit 
de handen van den Raad zouden zij dan voor zoo
ver gewenscht eene nieuwe bevestiging kunnen 
ontvangen. 

Wanneer eenmaal eene degelijke rotsvaste, ver-
trouwen-wekkende leiding aan t hoofd zal staan, 
dan zullen ernstige Vlamingen ook den moed heb
ben, het nut inzien van zich aan te sluiten en te 
steunen. Maar nu? 

Een voorbeeld: als ik met geld zou willen steu
nen, aan wien moet ik 't zenden? Voor wien pro
paganda te maken? Het is deze wankelende anar
chie die de menschen afschrikt en in Noord- en 
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Zuid-Nederland mismoedigheid, ja zelfs minach
ting moet veroorzaken en vroeg of laat alles in 
den modder zal laten vastloopen, waarin alleen 
nog troebel-water-visschers belang zullen stellen, 
terwijl de offers der Vlamingen, zooals verbanne-
nen, gebroodroofden, dienstweigeraars, alle te ver
geefs zullen zijn. En dat alles terwijl België den 
oorlog rusteloos verder voert met, als einddoel, 
de vernietiging der Vlaamsche volkskracht. 

Neen, duizendmaal beter een paar jaren stil
stand door radicale opruiming van de tegenwoor
dige leiders, dan verder te sukkelen naar zelfver
nietiging. 

En dan een Raad gesticht, die voorop in den 
strijd staat, die met duidelijke uitspraken leiding 
geeft in de moeilijkste omstandigheden en zich 
een prestige opbouwt, waaraan zelfs de Vlamin
gen, niet-nationalisten zich niet aan zullen kunnen 
onttrekken op den langen duur. Een Raad van een 
beperkt aantal leden, met onder zich specialiteiten 
voor verschillende takken Van het nationale leven. 

Een dergelijke Raad zal nuttig werk doen. 
Dus, daarheen moet 't gaan. Weg met alle ver
brokkelende leiders! 

Nieuwe krachten moeten in den strijd komen en 
spoedig; anders mag de vrees gekoesterd worden, 
dat wij op den weg geraken naar nationale ont
binding. 

Alleen de Raad moet concentreeren. Alleen 
Vlaamsch-nationaal mag heeten, wat zich vrijwil
lig onder den Raad wil stellen. Moge 't nog eens 
zoover komen! 

M. G. 

DE KOMENDE BELGISCHE 
VERKIEZINGEN. 

Nadat de regeeringspartijen herhaaldelijk had
den doen blijken bevreesd te zijn voor een parle-
mentsontbinding vóór 1933, waarbij van zelf ver
kiezingen zullen moeten plaats hebben, verluidt 
het, dat men thans in het najaar van 1932 tot ont
binding en verkiezing zal overgaan op de vol
gende gronden. 

Er zijn door de Vlaamsche Belgicisten genoeg
zame „groote" overwinningen behaald om voor 
de kiezers te kunnen verschijnen, zooals de in
deeling van het leger in Vlaamsche en Waalsche 
„eenheden" en de wet op de talen in de admini
stratie en die op de vervlaamsching van het on
derwijs. 

Ook Gent is „vernederlandscht." Hoe gebrek
kig de oplossingen ook, scherp bezien, mogen zijn, 
de fouten zullen aan het publiek slechts op den 
duur blijken. Op dit oogenblik is alles naar wensch 
geregeld en „de Standaard" juicht al eiken dag, 
dat het Vlaamsche Belgicisme geslaagd is in 
afdoende oplossingen (behalve dan de vervlaam
sching van het Gerecht). 

Dat men plotseling dit najaar voor de verkie
zingen heeft uitgekozen, geschiedt dan ook om 
twee redenen. Wacht men er te lang mede, dan 

zullen de fouten der wetten op het leger en op de 
administratie en het onderwijs de oogen openen 
en nieuwe ontevredenheid wekken. Dat heeft men 
gezien aan de wet op de talen in de administratie 
van 1921, die óók „de grootste overwinning" 
sedert 1830 heette, maar waarvan de overwinnaar 
van 1921 in 1932 moest verklaren, dat zij een 
doode letter was gebleven. Men moet dus haast 
maken eer de goede indruk is uitgewischt. Maar 
er is nog een andere reden en een zeer voor
name. 

Dat is, dat er op dit oogenblik een hevige breuk 
is in het Vlaamsche Nationalisme, en wel zóó, dat 
een buitenstaander, en dat zijn de meeste kiezers, 
onder den indruk moet komen, dat het Vlaam
sche Nationalisme niet meer weet wat het wil. 
Er zijn, wat wij zouden kunnen noemen, de fede
ralisten in het algemeen, daarnaast de uitgespro
ken taktiek-federalisten, die in federalisme niet 
gelooven, maar het als tijdelijk aanvalswapen be
schouwen, verder de anti-federalisten. Maar 
tevens worden deze schakeeringen doorkruist 
door weer andere beginsels, n.1. die welke zich als 
Katholiek aandienen, die welke op het punt van 
Godsvrede staan en eindelijk zij, die bepaaldelijk 
aan „solidarisme" een plaats in het program heb
ben gegeven. Nu is het eerste verschilpunt, n.1. 
federalisme of anti-federalisme, geen beletsel op 
zichzelf, aangezien de principieele federalist, die 
niet in de verwezenlijking van den Groot-Neder-
landschen staat gelooft, niettemin wijs genoeg is, 
om van dit „geloofspunt" geen beginselkwestie te 
maken, die tot een breuk leidt met hem, die daar
over anders denkt. 

Maar moeilijker ligt het bij de scheidslijn die 
het Dietsch Nationaal solidarisme schijnt te trek
ken. Naar wat er van verluidt, zou dat Nationaal 
solidarisme het standpunt innemen, dat samen
werking alleen mogelijk is bij een volkomen capi
tulatie door de anderen. Wat de beweegredenen 
daarvoor zijn is mij onbekend. 

Hoe het ook zij, het is op deze vierspalt, dat het 
Vlaamsche Belgicisme zijn verwachtingen op de 
komende Kamerverkiezingen bouwt. 

Stond men tegenover een vereenigd Nationa
lisme, dan zou de aandacht der kiezers niet wor
den afgeleid van de hoofdzaken en dan — hier
over is vriend en vijand het vrijwel eens — zou 
het mogelijk zijn, dat het Vlaamsche Nationalis
me van 50—100 % zou blijken te zijn vooruitge
gaan. Men zou dus kunnen rekenen op een 16—25 
zetels in de kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Onder de bestaande vierspalt, die gemakkelijke 
argumenten in de handen der tegenstanders 
brengt, gaan, rekent men, in West-Vlaanderen en 
in Mechelen minstens één zetel verloren, terwijl 
overal elders de aanvalskracht gebroken wordt. 
Wel schijnt het Vlaamsche Nationalisme in Lim
burg in elk geval op winst vast te kunnen reke
nen, omdat daar geen tweedracht is. In dat geval 
kan men dus het aantal te behalen zetels schatten 
op 10—16. 
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Bij zulke verkiezingen speelt de psychologische 
indruk op den kiezer een groote rol. En daarom 
geloof ik, dat, indien op welke wijs dan ook, sa
menwerking kon worden verkregen en niet zoo 
maar een lauwe, taktische, maar eene, die van uit 
het hart gaat, waarbij met het oog op den indruk 
op binnen- en buitenland, alle getwist wordt ver
geten en het Vlaamsche Nationalisme, hoe ook 
geschakeerd, tot samenwerking met hart en ziel 
kon komen, de verkiezingen geheel anders zouden 
kunnen afloopen, dan waarop het Vlaamsche Bel
gicisme vertrouwt. 

Deze hartelijke samenwerking zal niet gemak
kelijk zijn te verkrijgen. Er zullen offers gebracht 
moeten worden, juist door hen, die het meest prin
cipieel denken. Maar het behoort tot een karak
tertrek der grootste mannen, dat zij „principieel 
denkend, hun onbuigzaamheid toonen op een fac-
tor van wereldhistorische beteekenis, doch soepel 
zijn in nevenzaken. 

Men denke zich in in het verschil tusschen 
Willem den Zwijger en zijn zoon Maurits. Willem 
van Oranje, Protestant geworden, of liever tot 
het Protestantisme teruggekeerd, waarin hij als 
het ware geboren was, is onbuigzaam geweest op 
het punt der godsdienstvrijheid, zelfs in zulke 
kleine punten als de vraag van poortereed, dien 
de Mennisten niet wilden afleggen en waardoor 
de Calvinisten hen wel niet vervolgden, maar 
buiten het genot der stadsrechten wilden stellen. 
Op dat punt gaf Oranje geen duimbreed toe. 
Op alle andere kwesties viel er met hem te praten. 

Welnu, elk hebbe te beoordeelen, of het begin
sel dat zij voorstaan, er eene is, waarbij de we
reldgeschiedenis of de toekomst van het eigen 
volk eischt, dat zij onbuigzaam blijven. Falen zij, 
dan zal ook het nageslacht richten, zooals zij het 
verdienen. 

Voor wie op een afstand toeschouwt, ligt er 
groote bekoring in de gedachte, dat er een zuivere 
krachtmeting ontstaat binnen het beperkte doel, 
dat Kamerverkiezingen ten slotte zijn. Er is wel 
niemand der Nationalisten van alle schakeering, 
die in de Kamerverkiezingen iets anders ziet dan 
een krachtmeting, om de zooveel jaar terugkee-
rend, waarbij Vlaanderen als zoodanig zijn krach
ten meet met België. Dat is inderdaad de een
voudige scheidslijn: vóór Vlaanderen, tegen 
België. 

En dan lijkt het vreemd, dat zij, die het scherpst 
tegenover België staan, om welke eerbiedwaardig 
schijnende reden dan ook, deze krachtproef zouden 
verzwakken, door den strijd aan anderen, de 
genaamde slappen over te laten en zelf óf terzijde 
in het gras te gaan liggen, zich verheugend in de 
onvermijdelijke lager cijfers van „neo-belgicisten , 
óf zelfs de kans op het aantal zetels te vermin
deren door tweedracht te zaaien. 

De oplossing zou, dunkt mij, kunnen zijn, dat 
waar besloten wordt met verschillende lijsten uit 
te komen, deze niettemin gekoppeld worden. En 
zelfs in dat geval zou het overweging verdienen, 

om, zoodra de lijsten waren ingediend, alle tijdelijk 
verschil van meening ter zijde te stellen. 

De jaren die achter ons liggen hebben genoeg 
gelegenheid gegeven, dat elk zijn standpunt 
tegenover de geestverwanten uiteenzette. De korte 
spanne die overblijft moet worden besteed, om 
tegenover de bij elke verkiezing nog grauwe 
massa, het bewijs te leveren, dat, al zal in een 
staat Vlaanderen partijverschil vanzelf sprekend 
bestaan, op het uur van beslissing tusschen Vlaan
deren en België, alle Vlamingen schouder aan 
schouder staan. 

Aan waarlijk groote mannen, die leiders van 
hun volk zijn of zich geroepen achten het te wor
den, moet een wapenstilstand met dit beperkt doel 
niet moeilijk vallen. Het zou rustig moeten worden 
voorbereid. Want even zeker als de keuze van het 
tijdstip der verkiezingen door de regeeringspartij 
is ingegeven door de hoop munt te slaan uit de 
verdeeldheid, even zeker zou een accoord tusschen 
alle Vlaamsche Nationalisten kunnen veroor
zaken, dat men ter elfder ure de verkiezing weer 
uitstelde. 

De eendracht moet komen als een overrompe
ling. Zij moet dus ingaan op den dag, dat de lijsten 
zijn ingediend. En kon men dan tijdens de ver
kiezingsactie schouder aan schouder staan, dan 
geloof ik, dat de aarzeling der massa door een 
golf van vertrouwen zal worden vervangen en 
dat de uitslag een zege zal brengen, die beslissend 
zal zijn voor de toekomst van Vlaanderen. 

2 Augustus 1931. VAN ES. 
Ook wij betreuren ten zeerste de oneenigheid in de 

Vlaamsch-Nationale gelederen. De oorzaak van de oneenig
heid is ons inziens, dat men niet vooropstelt wat vereenigen 
kan en moet: het Grootnederlandsche ideaal, en een te groot 
belang hecht aan bijkomstigheden van socialen aard; op het 
gebied der sociale theorieën zal men het noch in Vlaanderen, 
noch elders ooit eens zijn; maar wel is o.i. in Vlaanderen de 
onontbeerlijke eendracht der Vlaamsch-Nationalisten te be
reiken onder de leus die mr. van Es voorstelt: „Voor Vlaan
deren — tegen België". Zou het in verband hiermede niet 
gewenscht zijn, dat het verkiezingsprogram der Vlaamsch-
Nationale „concentratie", ten einde alle Vlaamsch-Nationale 
stemmen op zich te vereenigen, het „Federaal Statuut eeu 
volkomen vrije kwestie laat zijn? 

(Opstelraad D. G.). 

HET NATIONALISME VAN HET 
DIALECTEN-ONDERZOEK. 

I. 
De taal is de ziel der natie. 

(Halbertsma). 

Op voorbeeld van het buitenland — Duitsch-
land, Frankrijk, België — bestaat dan eindelijk 
ook in Nederland een begin van onderzoek der 
dialecten, die binnen de landsgrenzen gesproken 
worden. 

Ook bij ons zal dus, naar wetenschappelijke 
methode, worden vastgelegd hoe de Nederland-
sche- en de Friesche taal gesproken worden door 
„het volk", dat de massa der natie vormt. 

Voor het wetenschappelijk vastleggen van de 
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taalvorming en vervorming is dat dialecten-onder-
zoek van de hoogste waarde. Maar daarnevens 
heeft het nog andere waarde. Het heeft een on
schatbaar nationalistische beteekenis. 

En het is op dit laatste dat wij de aandacht 
willen vestigen. Het is vóór dit laatste dat wij 
vooral de belangstelling van ons volk vragen 
willen. Want het woord: nationalistisch bedoelen 
wij in den goeden zin. Wij bedoelen het niet in 
dien van overdreven waardeschatting van het eigen 
volkswezen, tegenover andere volken; maar van 
juiste erkenning van de waarde, die ons volk bezit. 

De zin daarvoor komt tot uiting in het natio
naal gevoel; dat feitelijk te omschrijven is als liefde 
voor het leven des volks. 

Zóó opgevat, bestaat er dus een nauw verband 
tusschen den moeilijken en geduldigen arbeid, 
dien de taalgeleerden zich getroosten, en de alge-
meene waardeering van het nationale wezen. Een 
-algemeene waardeering, die leiden moet tot gees
telijke versterking van ons nationaal bestaan. 
En dat kan niemand, die geestelijk leeft, onver
schillig laten, zelfs al gaat hij niet zoo ver als van 
Bilderdijk gezegd is — door Dr. Kuyper 1) — dat 
voor hem de taal was: 

hechting van 't gevoelde in de ziel, aan een 
beeld, om dit beeld verklankt, voor het na
tionaal besef als ruilgoed der gedachte uit 
te munten. 

Zelfs al blijft hij maar bij de erkenning, dat de 
taal des volks een kostbaar, rijk bezit is. 

In hoeverre nu, zal men vragen, is het onder
zoek der tongvallen (dialecten) dienstig aan de 
versterking van het nationaal geestelijk besef. 

Indien wij het antwoord daarop zoeken bij hen, 
die zich met dat onderzoek bezig houden, dan 
vinden wij iets dat ten volle bevredigt en bevre
digen kan. 2) Dat onderzoek toch bemoeit zich met 
die vormen van het menschelijke spreken, die bin
nen bepaalde taalgebieden van plaats tot plaats 
schakeeringen vertoonen, ,,in klank, in flexie, in 
syntaxis en in woordenschat." 

Uit het dialect kan de woordkunstenaar frisch-
heid van taal, rijkdom en kernachtigheid van 
klank en beeld putten. De geleerden (Etnografen, 
geschiedkundigen, folkloristen) kunnen voor hun 
studie van het volkswezen van het heden en van 
het verleden, kostbare gegevens verzamelen. Wat 
ten goede moet komen aan een juiste voorstelling 
van zaken. 

Ten slotte, want wij willen het zuiver taal-we-
tenschappelijke deel der dialectenstudie voorbij
gaan, schildert die dialectenstudie ons: 

de levende gesproken taal af met haar eigen 
rijkdom, met hare typische ontleeningen, met 
hare vormingen en vervormingen van woor
den, met haren geest en hare stof, met hare 

Bilderdijk in zijn nationale beteekenis (1906.) 
2) Wij gebruiken hiervoor: Vlaamsche Dialectologie door 

E. Blancquaert, docent aan de Universiteit te Gent. 1927. 

fijne schakeeringen, met hare mogelijkheden 
en leemten, met haren strijd van woorden en 
hare mengeling van klanken en hare wording 
en verwording van vormen. 

Maar er is van de studie der dialecten nog meer 
te zeggen: 

De ziel van ons volk weerspiegelt zich in 
haren spiegel3), zijn hart spreekt uit hare 
beelden, en wij zien er zijn geest voortdurend 
in wikken en wegen om het woord te be
grijpen, te verduidelijken of te verfraaien. 

Wie zal kunnen ontkennen dat een dergelijke 
studie of onderzoek leven geeft, aan wat anders in 
de sleur van het maatschappelijk bestaan, aan ac
tiviteit, aan volksbeteekenis verliezen zou om als 
factor van uitstekende waarde mede te tellen. 

Zoo uitgedrukt is het misschien nog de beste 
uiteenzetting van de nationalistische beteekenis 
van het dialecten-onderzoek. 

Voor die poging om den nationalistischen schat 
uit de taal op te delven, mag niemand, die het we
zen van het Nederlandsche volk lief heeft, onver
schillig blijven. 

Die taal, met zijn wezen vergroeid, is dan ook 
een machtig middel om dat wezen, tegen onder
drukking te verdedigen. 

Maar daarop willen wij de hoofdaandacht niet 
vestigen. 

Wij willen volstaan, ten slotte, met de betee
kenis die een taal, wier waarde in allen zin, aan 
het licht wordt gesteld, heeft in den internationa
len wedstrijd van geestelijke waardeschatting. 

Moge dat algemeen begrepen worden en moge 
dat begrijpen zich uiten in daadwerkelijke belang
stelling. 

II. 

Het doel van dit artikel zou gedeeltelijk gemist 
worden, indien niet tevens getracht werd er een 
kort beeld in te geven van den toestand, waarin 
het dialecten-onderzoek in Nederland zich op het 
oogenblik bevindt. 

De poging om, in Nederland, het dialectenon-
derzoek over het Nederlandsche en Friesche taal
gebied. binnen de rijksgrenzen, te beginnen, is in 
1926 tot uiting gekomen door de instelling van: 
de dialectencommissie der Koninklijke Academie 
van Wetenschappen. 

Een aantal geleerden maakte daarvan al dade
lijk deel uit. Maar eerst in 1930, toen geldelijke 
steun van het Rijk, de K. A. v. W. sommige pro
vinciën en gemeenten en de Maatschappij der Ne
derlandsche letterkunde voldoende was, werd er 
een centraal Bureau voor Nederlandsche en Frie
sche dialecten opgericht, dat onder leiding der 
genoemde Dialecten-Commissie, waarvan Prof. 
Dr. J. H. Kern, Voorzitter en de heer P. J. Meer-
tens, litt. drs., Secretaris is, met den practischen 
arbeid kon beginnen. Met dien practischen arbeid 

3) Wij cursiveeren. 
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is de heer Meertens tevens belast. In bizonderhe-
den omtrent dien arbeid kunnen wij natuurlijk niet 
treden. Maar onvermeld mag de eerste naar bui
ten werkende daad niet blijven. 

Die daad was een onderzoek naar het dialect 
van het eiland Urk. Dat eiland toch zal bij de 
verdere droogmaking der Zuiderzee zijn afgezon
derd karakter verliezen en was dan ook het eerst 
aangewezen voor waarneming en vastlegging van 
de resultaten dier waarneming, die streng weten
schappelijk geschiedde. 

Uitvoerige berichten van dat dialecten-onderzoek 
zijn in de pers4) opgenomen. En daaruit heeft het 
publiek kunnen zien, met hoeveel ernst en nauw
gezetheid deze eerste schrede op het onafzienbare 
veld is gezet. 

Geen twijfel toch kan er aan zijn, dat ieder dade
lijk toegeeft dat het veld dat zich voor de dialecten
commissie en haar centraal Bureau uitstrekt, on
afzienbaar is. Elk dorp, elke plaats in Nederland 
toch heeft een eigen „sprake", een eigen tongval. 

Dat alles te onderzoeken is een kwestie van vele 
jaren. En dan nog als de werkers in grooter, veel 
grooter aantal zijn, dan thans. In elk geval echter 
moet het voortbestaan van wat er thans is, ver
zekerd blijven. 

Om dat te bereiken, heeft ook de pers een roe
ping. Daarom werd dit artikel geschreven, met de 
bedoeling ook te doen uitkomen dat het dialecten-
onderzoek een nationale arbeid is, waaraan de be
langstelling niet mag ontbreken. * ) 

H. A. RITTER. 

4) 1. De Telegraaf, 20 Aug. 1931 Avondblad. 2. Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, 27 Aug. 1931 Avondblad. 3. De 
Standaard, 29 Aug. 1931. 

*) Nu de schrijver dit niet deed, meenen wij melding 
te moeten maken van de gelukkig bestaande betrekkingen 
tusschen de dialecten-commissie van de Kon. Academie van 
Wetenschappen te Amsterdam en de Vlaamsche dialecten
commissie. (Opstelraad D. G.). 

VERONTSCHULDIGING 

Tot ons genoegen lazen wij in het Augustus
nummer van „Neerlandia" (in de rubriek „Taai-
wacht") onder bovenstaand opschrift het vol
gende: 

„— In een in het Juni-nummer geplaatst stukje: 
„Wordt De Dietsche Gedachte inderdaad 
Dietsch", maakten wij melding van een in het 
blad „De Planter" opgenomen hekeling van de 
taal op een lichtbord van de meel- en brood
fabriek aan de Vijzelgracht te Amsterdam, en be
valen wij dat stukje in de welwillende aandacht 
van alle ernstige leden van de Dietsche Bond aan-

De opstelraad van „De Dietsche Gedachte 
nam daaraan aanstoot, en terecht! 

Door een onverklaarbare vergissing noemden 
we als het blad, waarin we het stukje gevonden 

hadden, De Planter, terwijl nu blijkt, dat het in 
het Maartnummer van De Dietsche Gedachte als 
bladvulling had gestaan. 

Op verzoek van den opstelraad van de Dietsche 
Gedachte nemen wij het stukje hieronder over. 

En wij voegen er aan toe onze verontschuldi
ging over de begane vergissing, en over de, ge
heel ongegronde, onvriendelijkheid jegens de 
leden van de Dietsche Bond. —•" 

Waarop het bedoelde stukje („Petit pain uoir 
2x/2 cent") volgt. 

Het verheugt ons, dat hiermede het misver
stand op vriendschappelijke wijze uit den weg is 
geruimd. 

ROZEN UIT HET ZUIDEN 

Van België aan: 
Mr. J. Limburg, lid van den Raad van State 

(grootofficier der Kroonorde). 

Van Frankrijk aan: 
Dr. W. Francken te Menton (bevorderd tot 

officier in het Legioen van Eer); 
Ir. C. van Haaren, lid der aannemers-firma 

Ackermans en van Haaren, te Antwerpen (ridder 
Legioen van Eer); 

W. Hanegraaff, dir. der N. V. Intercommunale 
Waterleiding Gebied Leeuwarden (ridder Le
gioen van Eer); 

Mej. B. J. R. van Hasselt, kunstschilderes te 
's-Gravenhage (ridder Legioen van Eer); 

Ds. L. P. Reyss, Waalsch predikant te Rotter
dam (ridder Legioen van Eer). 

Een onzer lezers, die ons schrijft in het alge
meen in te stemmen met ons optreden tegen de 
pogingen van eenige staten, om door het uit-
deelen van lintjes in Nederland zielen te winnen, 
vindt het „schoolmeesterij" van ons, dat wij aan
merking maken op het aannemen van buitenland-
sche lintjes in strijd met de wet, n.1. alvorens 
daarvoor toestemming is verleend. Hij schijnt te 
denken: de toestemming wordt immers tóch altijd 
verleend, waarom zou de gelukkig-gemaakte dan 
moeten wachten op iets, waarop hij met zekerheid 
kan rekenen? W^aarom — zoo voegen wij er aan 
toe — zou hij eigenlijk wel vragen om een verlof, 
dat nimmer wordt geweigerd? 

Wij erkennen, dat voor deze gemoedelijke op
vatting iets te zeggen is, al blijft zij formeel-on
juist en toch wel in het bijzonder voor ministers en 
andere hooggeplaatsten, die in eerbied voor de 
wet hebben vóór te gaan, moeilijk verdedigbaar. 
Maar toont zij niet tevens onwederlegbaar aan, 
welk een paskwil het grondwettig verbod in de 
praktijk is geworden? Daarenboven is een der 
gevolgen van het steeds toestemming verleenen 
en nimmer straffen van aannemen zonder verlof, 
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dat zeer vaak toestemming eenvoudig niet wordt 
gevraagd, noch vóór, noch na de aanneming; dat 
in verband hiermede aan het verleenen van vele 
onderscheidingen geen openbare bekendheid 
wordt gegeven; dat wij niet ten volle den omvang, 
dien het kwaad heeft aangenomen, kunnen aan-
toonen. 

Ofschoon wij verre de voorkeur geven aan een 
algeheel verbod om buitenlandsche onderschei
dingen aan te nemen, welk verbod echter zonder 
verandering van art. 67 der Grondwet niet mo
gelijk is, kan de bedenkelijke toestand reeds 
zonder deze verandering belangrijk verbeteren, 
als de Regeering besluit voortaan slechts bij hooge 
uitzondering verlof te geven een buitenlandsche 
onderscheiding aan te nemen. Bibberend onder de 
gestrenge en afkeurende blikken van een tweetal 
staten, zal de Nederlandsche Regeering zulk een 
besluit vermoedelijk nimmer nemen zonder dat 
zeer sterken aandrang daartoe op haar wordt uit
geoefend. 

Aan ons — maar toch waarlijk niet aan ons 
alleen, maar aan eiken goeden Nederlander! — 
de taak, om in die richting werkzaam te zijn. 

DISTELS 

Een vernield gedenkteeken 
Het gedenkteeken der vereeniging van Bre

tagne met Frankrijk, in 1911 te Rennes opgericht, 
is in den aanvang der maand, toen „jubelfeesten" 
werden gehouden ter herdenking van deze ver
eeniging, die vier eeuwen geleden plaats vond en 
Bretagne de assimilatie en geestelijke verminking 
heeft gebracht, door goede Bretagners vernield. 
Ongetwijfeld zal dit in het bijzonder den Leid-
schen hoogleeraar verheugen, die tegenover 
Devèze afkeuring uitsprak over het denkbeeld, 
de Walen in het Fransche staatsverband op te 
nemen, daar hierdoor de Waalsche individualiteit 
zou verloren gaan: Bretagne, hoezeer verfranscht, 
is nog niet geheel dood, ja, leeft weer op! ^Vij 
wachten op zijne juichkreten. 

Waarom wij zelve niet juichen? Wel foei! dit 
ware onduldbare inmenging in de binnenlandsche 
aangelegenheden van een vreemden staat, die 
tamelijk dichtbij gelegen is en niet geheel mach
teloos. 

Geen losscheuring, maar een pijnlooze dood 
,,Het Huisgezin" vestigt er de aandacht op, dat 

het ontwerp-program van actie der Rijksneder-
landsche R. K. Staatspartij, gewagende van de 
regeling der verhouding van Nederland tot Bel
gië, daarbij op den voorgrond stelt „erkenning 
van de cultureele banden tusschen beide volken" 
en „eerbiediging van de souvereiniteit van elk der 
beide staten over eigen gebied." Het blad vindt 
deze formules gelukkig gevonden, in het bijzonder 
de tweede, die het uitvoerig verdedigt en toelicht. 

Met allen eerbied voor de bekwaamheid van 
de leiders dezer staatspartij veroorloven wij ons 
toch op te merken, dat „erkenning van de cultu
reele banden tusschen het Nederlandsche en het 
Belgische volk" een onzin is, een groote staats
partij onwaardig: er is immers geen Belgisch volk, 
en de cultureele banden met het Nederlandsche 
gedeelte der bevolking van den Belgischen Staat 
bewerken geenszins, dat er ook cultureele banden 
bestaan met de rest dezer bevolking. Wij geven 
daarom in overweging, ervan te maken: „erken
ning van het feit, dat het grootste gedeelte der 
bevolking van den Belgischen staat tot het Ne
derlandsche volk behoort." 

De tweede formule is niet veel gelukkiger; op 
z n zachtst kan men haar overbodig en niets-
zeggend noemen: „eerbiediging van de souverei
niteit van elk der beide staten over eigen gebied". 
Nothomb en de zijnen willen Nederlandsch gebied 
tot Belgisch, dus „eigen" gebied maken, en dan 
Nederlands souvereiniteit over het overgeblevene 
ongetwijfeld zeer eerbiedigen. 

Waarom niet liever eenvoudig en duidelijk ge
zegd: opkomen voor ongewijzigde handhaving van 
de grens tusschen beide Staten? 

„Het Huisgezin" verklaart het: met de frase 
wordt bedoeld ook stelling te nemen tegen een 
politiek Groot-Neerlandisme, zooals de partijlei
ding dit waarschijnlijk ziet, een Groot-Neerlan
disme, dat zich mengt in „inwendige" Belgische 
aangelegenheden, met de bedoeling Vlaanderen 
van België „los te scheuren" en bij Nederland 
te „hechten . Maar, Partijleiding en Huisgezin, 
wij willen Vlaanderen niet „losscheuren"; wij 
willen slechts, dat Vlaanderen zich losweekt van 
België, en tegelijk met de voltooide losweeking, 
België een pijnloozen dood doet sterven. Wij 
willen Vlaanderen ook niet „aanhechten" of „in
lijven"; wij willen slechts, dat beide volksdeelen 
naar elkaar toegroeien. Waarom toch die hard
nekkige onwil, om dit te begrijpen? 

„Volkomen irreëel" 

Uit een bespreking van Knuvelder's „Mythe 
van Nederland" in de Tijd", ja, helaas, „de 
Tijd": 

„Het getuigt wel van een bijzondere naïveteit 
dit (Groot-Nederlandsche) droombeeld als een 
nastreefbaar politiek doel voor te stellen en het is 
moeilijk te begrijpen, hoe dit romantisch ideaal 
nog zoovele talentvolle aanhangers vindt" 

„Want voor hem, die niet door gevoelsroman
tiek is bevangen, is het denkbeeld van een herstel 
van het Vereenigd Koninkrijk volkomen irreëel 
en het Nederlandsche volk bezit gelukkig vol
doende nuchterheid om zich niet te laten verlei
den tot zulk een avontuurlijk, ethisch niet gerecht
vaardigde en bovendien tot volkomen mislukking 
gedoemde politiek als in het boek van K. wordt 
aanbevolen" 

„Zeker, de eisch, dat het streven van een staat 
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er mede op gericht moet zijn om het eigene eener 
binnen zijne grenzen levende natie te behouden, 
om de eigen cultuur van een natie tot hoogere 
ontwikkeling te brengen, is wijsgeerig wel gefun
deerd, maar dit beteekent niet dat gerechtvaardigd 
is het streven van een staat, om een tot een 
anderen staat behoorend stamverwant volksdeel 
binnen zijn verband in te lijven" 

Het schijnt volkomen irreëel, nietwaar, dat 
iemand, die blijkbaar kennis van en kijk op onze 
beweging ten eenenmale mist, die ons door „ge
voelsromantiek bevangen acht, die meent a 
weer! dat wij willen „inlijven", zich, alsof 
hij de wijsheid in pacht heeft, alsof de toekomst 
geen geheimen voor hem heeft, op zulk een hoo-
qen toon over ons uitlaat. 

Maar het volkomen irreëele is in dit geval wer
kelijkheid: Professor Mr. Dr. J. H. P.. M. van der 
Grinten verlaagde zich tot dit geschrijf. Dat is 
voor ons moeilijk te begrijpen, professor! 

Natuurlijke inmenging 
In een beschouwing in de anti-revolutionnaire 

Rotterdammer", gewijd aan de bespreking op 
den Vrije-Universiteitsdag te Leiden over den 
Belgischen Opstand en de Dietsche opvatting 
daarover, ingeleid door Prof. Dr. A. Goslmga 
(wij hopen, dat men in de D.G. hierop terug
komt) stelt het blad vast, dat nu niet langer be
hoeft te worden getwijfeld aan den plicht van 
„ons volk", om Vlaanderen te steunen in zijn 
strijd om bestuurlijke scheiding. „Moge, mede 
door Prof. Goslinga's referaat, velen onzer thans 
meer daadwerkelijk Vlaanderen gaan steunen, op
dat het langs den weg van bestuurlijke scheiding 
straks ten volle al zijn rechten kunne veroveren . 

Wij zijn niet geestdriftig voor die „bestuurlijke 
scheiding", en vermoeden, dat de „Rotterdam-
mer" er juist zoo warm voor loopt, omdat dit blad 
de Groot-Nederlandsche opvatting verwerpt. 
Maar dit nu daargelaten, het doet ons toch goed, 
dat nu eindelijk door een blad, dat geenszins aan 
onze zijde staat, onbewimpeld wordt uitgespro
ken, dat de Vlaamsche zaak niet slechts een Bel
gische, maar ook een Nederlandsche zaak is, 
waarin wij ons wèl hebben te mengen, na de 
uit den treure, op papegaai-achtige wijze nage
prate onbenullige bewering, dat Rijks-Nederlan
ders zich volkomen buiten deze „zuiver-en-alleen 
Belgische aangelegenheid" moeten houden. 

Wij hopen, dat de papegaaien nu langzamer
hand zullen gaan zwijgen. Wat er waar is in 
hun qeschreeuw (dat het hoofdtooneel van den 
strijd zich op een gebied bevindt, waarover 
vreemdelingen heerschen, en dat wij daarom ge
dwongen zijn bij onzen steun eenige beperking 
in acht te nemen) dit begrijpt en weet ieder, en 
behoeft niet meer te worden gezegd. 

Op de hoogte! T» « • 
In een lang ingezonden stuk m het Utrechtsch 

Dagblad van 8 Augustus j.L, waarin de schrijver, 
Dr. F. Simons, een pleidooi houdt voor het ge

bruik van de Fransche taal op spijskaarten, waar
over wij nu maar zullen zwijgen, lazen wij o.m.: 

U geachte heer hoofdredacteur, spreekt 
thans in onze dagen nog van Dietsch (waarom 
niet Nederlandsch), van een taalgebied van Ne
derland en Vlaanderen. Nu heb ik nog nooit een 
Vlaming (voor zoover U daarmede bedoelt een 
inwoner van die Belgische provinciën Brabant en 
Vlaanderen) hooren beweren en veel minder er
kennen, dat hij Nederlandsch spreekt. Die taal 
wil dan ook geen Vlaming als door U bedoeld, 
als zijn taal beschouwen Zijn taal is 
Vlaamsch en zijn land is Vlaanderen.^ (Er is maar 
ëén land dat zijn land kan zijn) " 

Ziedaar een Nederlander naar het hart van 
Prof. v. d. Grinten: ook hij schrijft over dingen, 
waarvan hij niets weet, deze Dr. Simons. 

J. VAN SCHERPENZEEL. 

BOEKBESPREKING 

G. Knuvelder. De mythe Nederland. 
Beschouwingen over het nationaal en 
koloniaal vraagstuk. 
N.V. Uitgeverij P. Brand, Hilversum 
1932. 

In zijn inleiding geeft schr. allereerst een verkla
ring van den titel: „Het lijkt haast een vermetel
heid in deze tijden zijn geloof aan Nederland te 
belijden. Scheppen wij echter een mythe Neder
land, zooals Mussolini het voor Italië deed." 

Voor zoover hij handelt over Nederland a!s 
volk in Europa, spreekt hij vrijwel uitsluitend over 
Middennederland. Wel wijst hij zelf er uitdruk
kelijk op, dat het Middennederlandsch ideaal 
slechts bestaat bij de gratie van het Grootneder-
landsch, maar over de andere deelen van Groot
nederland spreekt hij met geen woord (enkele op
merkingen aan het adres van Holland terzijde ge-
laten). Schr. motiveert dit, omdat Middenneder-
land een der meest bedreigde en miskende deelen 
zou zijn: wij kunnen ons echter afvragen, in hoe
verre ditzelfde geldt van andere randgewesten. 

In zijn eerste hoofdstuk, waar Knuvelder 
spreekt over de roeping van het Nederlandsche 
volk, wijst hij in beknopten vorm nog eens op het 
verschil tusschen volk en staat en de plicht het 
volk als primair te beschouwen en stippelt hij 
verder de taak van het Nederlandsche volk (en 
dan weer vooral van de Middennederlanders) uit. 

Uitvoerige beschouwingen wijdt schr. aan Mid
dennederlands economische en sociale positie in 
Grootnederland. Hij toont hoe dit gewest van 
landbouw- en veeteeltgebied is geworden tot een 
modern industriecentrum en als zoodanig groote 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft, vooral wanneer 
alle kolenbekkens in ontginning zijn gebracht en 
de mijnen van Wallonië (zooals thans reeds het 
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geval is voor de betere soorten) beginnen uitgeput 
te raken, zoodat een groot deel van de industrie 
zich van hier naar de Vlaamsche Kempen ver
plaatst; hierdoor is dit gebied een zeer kostbaar, 
maar tevens zeer precair bezit. De denationalisa-
tie in de mijnstreken neemt vreeswekkenden om
vang aan en ongetwijfeld is hierdoor het zuiden 
een der meest bedreigde streken. Uitvoerig 
spreekt Knuvelder hierover in zijn hoofdstuk: 
Sociale problemen. 

Bij zijn behandeling van het waterwegenstelsel 
in Middennederland staat schr. grootendeels op 
het door de Nationale Unie ingenomen standpunt 
en beschrijft dit nogmaals uitvoerig. Zijn program
ma in zake Middennederland geeft schr. ons ten
slotte als volgt: 

„Een Middennederlandsch Vlaanderen, dat 
Brussels hegemonie breekt — een Middenne
derlandsch Brabant-Limburg, dat de Haagsche 
hegemonie breekt — zij te samen in Groot-Neder
land een industrieel centrum des lands, het econo
misch zwaartepunt op den duur, dat in Antwer
pen, Bergen-op-Zoom en Rotterdam zijn uitvoer-
havens vindt, — op den langen duur een Neder-
landsch cultuurcentrum wellicht met eigen Katho
lieke aard en wezenheid, ziedaar een program van 
Middennederlandsche katholieke staatkunde." 
(Onder Middennederlandsch Vlaanderen verstaat 
schr. niet de beide Vlaanderens, maar Brabant, 
Antwerpen). 

Vrijwel los hiervan staat het volgend deel: Het 
Rijk in Indië. Schr. verdedigt hier uitvoerig, zoo
wel van nationalistische als van Nederlandsche 
zijde het vraagstuk beziend, zich grootendeels 
plaatsend op het standpunt door Prof. Kleintjes 
en Mr. van Wageningen ingenomen, de theorie 
van een Nederlandsch rijk, dat federaal in vieren 
is gedeeld Nederland, Indonesië, Suriname en 
Curagao en slechts door één oppergezag ver-
eenigd blijft, dus Nederland niet boven, maar 
naast de andere drie deelen. De leuze „Los van 
Nederland acht hij voor onafzienbaren tijd on
juist en bovendien onnoodig, indien het Rijk zijn 
taak goed begrijpt en aan de deelen recht laat 
wedervaren, d.w.z. zoo groot mogelijke autonomie 
verschaft. Over het Congo-vraagstuk spreekt 
Knuvelder in zijn tweede deel met geen woord; 
zal dit gebied voetstoots aan Frankrijk worden 
afgestaan Maar de Brabantsche industrie moet 
deel f ^on3° betrekken, volgens 

Afgezien van enkele storende zinswendinqen en 
germanismen, laat dit boek zich vlot en aanqe-
naam lezen, door de verscheidenheid van stof en 
de beknopte behandeling. Het zal dan ook zijn weq 
wel vinden. n a 

Lezers, 

Uw steun is noodig voor de instandhouding 
van ons blad. 

Dr. F. A. Vercammen, Thym en Vlaan
deren. De Spieghel, Amsterdam; Het 
Kompas, Mechelen, 1932. 

„Het punt, waar wij in moeten overeenstemmen 
(zullen wij met vrucht kunnen werken), is de over
tuiging, dat alle Nederlanders en vooral zij, die 
dezen titel aan afkomst, bloed en taal ontleenen, 
recht hebben als vertegenwoordigers der Neder
landsche nationaliteit op te treden en dat niemand 
een nationaliteitsleer mag verkondigen, die een 
gedeelte der natie van de volkseenheid zou uit
sluiten". 

Zoo spreekt niet iemand in 1932, maar Alber-
dingk Thym op het Tiende Letterkundig Congres 
een tachtig jaar geleden. 

Dr. Vercammen heeft goed werk gedaan zijn 
(Utrechtsche) dissertatie alleen aan dit onderdeel 
van Thyms leven en werk te wijden, hoewel hier
door verlies is geleden, omdat niet Thyms volle 
persoonlijkheid thans levend voor ons staat; wie 
deze wil leeren kennen, zal goed doen de biografie 
door Thyms zoon Karei naast dit boek te leggen. 

Thym, den eersten integraal Groot-Nederlander, 
teekent Vercammen ons. Steeds vol bezieling zich 
werpend, daar waar de Nederlandsche belangen 
op het spel staan, steeds op de bres als het geldt 
Nederland en het Katholicisme te verdedigen, ge
kant tegen alle halfheid en onoprechtheid staat hij 
vaak geheel alleen. Hij acht het van groote waar
de, dat de Katholieken mee deel hebben aan den 
opbouw van de Nederlandsche volksgemeenschap 
en ondanks alle smaad, die hij te verduren heeft 
van geloofs- en niet-geloofsgenooten, treedt hij 
naar voren ook in neutrale middens, op de door 
Snellaert in overleg met Thym ingestelde Taal- en 
Letterkundige Congressen. Grieft het Thym, dat 
in het Noorden de Katholieken zich lang geheel 
buiten het openbare leven houden, meer teleurstel-
ling geeft hem nog de slappe houding van de Ka
tholieken in Vlaanderen, die het gevaar van het 
'iberaiisme, zooals dat zich in België vertoont met 
al zijn atheistische tendenzen, niet inzien. Eén van 
de eersten, die na de afscheuring van 1830 weer 
contact zoekt, wordt Thym toch pas volledig be
vredigd in zijn streven door de West-Vlaamsche 
Katholieke groep rondom Gezelle. Tot op dien tijd 
was Thym ongetwijfeld zeer bevriend met Prof. 
David, maar een Katholiek-Vlaamsche beweging 
was er niet. Tusschen Thym en Gezelle ontstaat 
dan ook een hechte vriendschap. Overtuigend ver
wijst Vercammen de opvatting als ware Gezelle 
geen Groot-Nederlander, naar het land der fabe
len; Gezelle was anti-hollandsch, maar beleefde 
de Groot-Nederlandsche gedachte. 

Zoolang Thym met eerlijke tegenstanders te 
doen heeft, is zijn optreden eerlijk en loyaal, maar 
als hij twijfelt aan oprechtheid, kan hij zich met 
een bijtend sarcasme keeren tegen het voorwerp 
van zijn haat. Thym heeft eerst geloofd in de Grie
vencommissie van 1856, maar al spoedig door
schouwt hij het bedrog; worden de Vlamingen niet 
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in slaap gesust, dan kan België niet goed feest 
vieren; fel uit Thym zijn meening over deze hou
ding (waaraan tegenwoordige geslachten nog wel 
eens een voorbeeld konden nemen). 

„Het Belgisch goevernement laat zich deftig ver
tegenwoordigen (op het Bossche Congres). In 
Noord-Nederland neemt men onvoorwaardelijk de 
broederhand, althans de „paille" handschoen, die 
de heer Rogier ons toesteekt op. Het Bossche 
Congrescomité laat niet na te wijzen op de heug
lijke teekenen des tijds; gewis, de Vlaamsche zaak 
heeft lang gekwijnd, maar nu ze eindelijk aan den 
voet van Leopolds troon en op den schrijfdisch 
van mijnhier Rogier is gebracht, zal welhaast het 
pogen der vrienden der Dietsche nationaliteit sla
gen De heer Rogier had vroeger slechts de 
minachting der onkunde veil voor de Vlaamsche 
beweging Men kan hatelijke reisbeschrijvin
gen schrijven, die de Vlamingen zeer hebben ge-
ergerd; men kan Metalen-Kruis-boeken vervaardi
gen: men kan de vereeniging Holland-België eene 
hybridische schelden (dit slaat op leden van het 
Bossche comité), als de heer Rogier aan het pijpen 
slaat, dan moeten de beenen van den grond en 
dan juicht men in het feest der hereeniging van de 
te lang gescheiden broeders." (ook bij deze gele
genheid besefte de Belgische regeering reeds, wat 
een lintje beteekent). Thym weigert fier zijn me
dewerking aan dit Congres en spreekt slechts in 
„De Tijd" en de „Dietsche Warande" zijn Groot-
Nederlandsche overtuiging uit. 

Uitvoerig wordt ons Thyms werken over het 
geheele gebied der Nederlandsche beschaving ver
teld en we zien, hoe deze autodidact wordt tot 
raadsman en leider voor tal van wetenschappelijk 
geschoolde mannen; groot is zijn beteekenis als 
schrijver, als taalvorscher, als promotor van het 
Nederlandsche woordenboek (dat in opzet Groot-
Nederlandsch was), als tooneelkenner. Van 
Thyms oordeel over Prins 'Willem I, dat de Prins 
in een scherp Groot-Nederlandsch licht zet en 
zijn beteekenis voor alle Nederlanders klaar 
aantoont, kunnen hedendaagsche comité's en 
Nederlanders nog wel een en ander leeren. 

Thym is middelaar in tal van kwesties; o. m. bij 
den strijd tusschen particularisten en algemeen-
beschaafders; hier toont hij een frischheid van 
inzicht, waartoe de officieele taalwetenschap eerst 
vele jaren later zou komen. 

Het is spijtig, dat de indeeling van dit zoo prij
zenswaardige en waardevolle boek zoo onsyste
matisch is; er is geen ontwikkelingsgang van 
Thym te volgen; de hoofdstukken behandelen 
Thym in verschillende levensuitingen tegenover 
bepaalde stroomingen en gedachten en springen 
kris kras door zijn leven heen. We krijgen geen 
overzicht. 

Heeft Thym geen contact meer gehad met de 
studentenbeweging van Rodenbach? Er zijn en
kele feiten, die het aannemelijk maken, dat dit wel 
het geval is geweest; we weten, dat hij twee of 
drie maal sprak voor met Tijd en Vlijt te Leuven 

en dat hij geregeld zijn broer bezocht, die hoog
leeraar was aan onze oudste Universiteit; zou 
dan Thym, die tot op het laatst zoo frisch is ge
bleven, deze beweging niet intens hebben mee
geleefd? 

Maar deze gebreken zijn niet belangrijk en we 
mogen dankbaar zijn, dat in dit kloek werk door 
Thym, maar ook door Vercammen zoo'n fier 
Nederlandsch getuigenis is afgelegd. N. 

Dr. Ch. F. Haje. Taalschut. Schrijf 
weer Nederlandsch. 1932. N.V. Leid-
sche Uitgeversmaatschappij, Leiden. 

Van een uitnemende en uitnemend-bedoelde 
poging als deze zijn helaas slechts geringe resul
taten te verwachten: zij, die dezen taalgids het 
meest behoeven, beseffen dit het minst en zullen 
Dr. Haje's boekje nimmer opslaan. Met des te 
meer ijver dienen de warme vrienden onzer taal, 
wier krachten op dit punt toch wel eens te kort 
schieten, doch wier taalgevoel nog scherp genoeg 
is, om bij verdachte zinswendingen en woorden, 
het Nederlandsche oor te spitsen, naar de raad
gevingen van Dr. Haje te luisteren. Hetzelfde in 
andere woorden gezegd: wij raden onzen lezers 
met aandrang aan, dit bundeltje te koopen en te 
raadplegen. Het zal hun nuttige diensten bewijzen 
en hen behoeden voor misstappen. 

Niet steeds heeft de schrijver de klippen der 
schoolmeesterachtigheid weten te omzeilen. Met 
eenige verwondering leest men somtijds zijn toor
nige uitlatingen over overbodige aanhalingstee-
kens, modewoordjes en andere onschadelijkheden. 
Niet altijd wordt het duidelijk, waarom hij het 
eene insluipsel met zachtmoedigheid bejegent, het 
andere met giftigen spot overlaadt. Wat slapjes 
treedt hij soms op tegen uitheemsche woorden, die 
„burgerrecht" hebben gekregen, vooral als zij 
van romaanschen oorsprong zijn. Hij tobt niet 
over de vraag of en zoo ja tot welke grens, een 
levende taal zich met uitheemsche uitdrukkingen 
kan, ja moet verrijken, en maakt het zich zoo
doende wel heel gemakkelijk. Hij is — maar wie 
kan hem dit ten kwade duiden? — ook niet volle
dig; reeds bij een vluchtig doorbladeren misten 
wij „contigenteering" (voor „beperking") en 
„komen naar" (voor „gaan naar"). Maar — het 
boekje moge dan niet zoo feilloos zijn, als men-
schenwerk kan zijn — het goede ervan over
weegt in sterke mate. Men zal er bijna nimmer 
spijt van hebben, de wenken van dezen leidsman 
te hebben opgevolgd. 

L. 

VERZOEK AAN ONZE MEDEWERKERS! 
Wij verzoeken onzen medewerkers dringend, hunne bij* 

dragen vóór den 7den van elke maand bij ons in te zenden. 
Opstelraad D. G. 
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UIT BOEK EN BLAD 

Schakels, Socialistisch Maandschrift voor 
Noord- en Zuid-Nederland. Juli-nummer. 

Van den inhoud van dit nummer is voor onze 
lezers vooral van belang: „Het Wilhelmus in 
Noord- en Zuid-Nederland", waarin de schrij
ver, P. van Overzee, betoogt, dat het oude Wil
helmus een vers bevat, waardoor het juist voor 
socialisten een bij uitstek geschikt lied wordt, 
welk vers door de „rechtsburgerlijke" partijen en 
den Vrijheidsbond wordt weggemoffeld: 

Voor Godt wilic belyden. En voor zyn groote maght, 
Dat ick te ghener tijden, Den Coninck heb veraght. 
Doch dat ick Godt den Heere, Dien hoogster Majesteit, 
Heb moeten obedieeren, In der gereghtigheid. 

In het zelfde nummer wordt de volgende sa
menvatting gegeven van de rede, uitgesproken 
door Dr. A. Jacob in de herdenkingsbijeenkomst 
te Amsterdam, ingericht op initiatief van de 
Vlaamsch-Hollandsche Vereeniging „Guido Ge-
zelle": 

Spr. schetste in een doorwrocht betoog den ontwikkelings
gang van René de Clercq. Hij zag deze ontwikkeling afge-
teekend op den achtergrond van het groote historische ver
leden van Vlaanderen, een verleden van opgang en neer
gang, vooral van neergang, een „geschiedenis donker-machtig 
en oneindig treurig". Het zal de roeping van de Clercq zijn 
dit land nieuw leven te brengen. 

De dichter begint met de natuur van zijn geboortestreek 
te bezingen. En reeds in deze natuurgedichten onderscheidt 
men het streven de natuur te zien in haar beweging, haar 
strijd, haar dynamiek. Hij teekent ook het landleven rondom 
hem en de boerenmentaliteit. Maar reeds spoedig gaat hij op 
in de heimelijkheid der dingen, der boomen en der kinderen. 

De Clercq wordt student. De joligheid spat van alle kanten 
uit. Zijn Bacchus- en studentenliederen ontstaan als vanzelf. 
Hij schudt de gedichten als het ware uit de mouw. Als alle 
groote dichters is De Clercq trouwens zijn gansche leven 
door een steeds werkende, nooit intermittente kracht. 

De vrouw treedt in zijn leven, maar onmiddellijk als een 
probleem. Hij wil werkelijkheid, door mannelijken wil in 
band gehouden; hij wil met haar eenheid in den kamp. 

Maar altijd blijft bij hem het bewustzijn aanwezig van den 
achtergrond van Vlaanderens pauperisme. Hij voelde zich den 
ontginner van het braakliggende Vlaamsche land. Het sociale 
probleem stelt zich voor hem. Hij teekent het leven van de 
ploegers, de maaiers, de dorschers die zwoegen „niets voor 
't huis en al voor 't hof". Te Gent ziet hij den nood van 
het landproletariaat vertienvoudigd. Hij beschrijft de arbei
dersstad, brengt critiek uit op de maatschappelijke inrichting. 

„Wat heb ik aan een kunst, die vredig is." Hij ontdekt in 
het sociale vraagstuk een bestanddeel van het nationale 
vraagstuk. De politieke partijen waren hem te nauw. Maar 
toch blijft het zijn overtuiging, dat zij die slechts om de taal 
krakeelen, vechten om bijkomstigheden, en dat de Vlaamsche 
zaak alleen bij het volk heilig is. 

De bekeering tot de nationale zaak geeft hem gelegenheid 
volledig de in hem levende dynamiek en militante strijdvaar
digheid te ontplooien. Hij „wil gaan voor velen een rechten 
gang." 

Dan komt het activisme. Het is een verlossing voor hem. 
Het gedroomde leven wordt het werkelijke leven. Hij leeft 
zich uit in den kamp. 

Er leeft in hem een anarchistische kracht, hij wordt ge
dreven door de Simson-gedachte. Aan de hand van gedichten 
wordt dit geïllustreerd. Doch er is een richtende altruïstische 
kracht die het individualistische tempert. „Ik ben de bode 
voor de hoogeren en de hulp voor de lageren", schrijft hij 

in zijn „Adelaar". Het volk reageert op zijn kamproep, hij 
blijft niet eenzaam staan. 

Hij stond niet aan deze of gene vleugel van de Vlaamsch-
nationale beweging. Hij stond waar de meeste kracht werd 
ontwikkeld. Hij was de eerste vogel van een vogelvlucht. 

Al kan men in zijn laatste gedichten een philosophisch 
mijmeren bespeuren over het wezen van den strijd, al weet 
hij, dat hij de vrijheid van Vlaanderen niet beleven zal, van 
pessimisme is bij de Clercq geen sprake. Zijn boodschap is: 
niet verlangen naar volle tafelen en borden, maar gaan een 
harden gang naar vrijheid. 

Hij wordt een steeds grooter dichter, naarmate hij meer 
op afstand zal worden gezien. Op het eerste Dietsche graf, in 
Nederland gedolven, zou men op den grafsteen de woorden 
kunnen beitelen, eens door een ander groote schrijver gezegd: 
„De strijd om het recht is de poëzie van het karakter." 

Jong Nederland. Tijdschrift van het Algemeen 
Viaamsch Nationaal Jeugdverbond. 

Inhoud van het Mei-Juni en Juli-Augustus-
nummer: Nationale strijd; Heeft het Jeugdverbond 
bestaansredenen; Ons Verweer; De Dans der 
Fraternellen en een ,,In memoriam René de 
Clercq". warm-gesteld en aldus eindigend: 

„Onze dienstweigeraars zijn de geestelijke 
zonen van René de Clercq. Een schooner titel 
kunnen ze niet wenschen. 

René de Clercq is dood. 
Leve René de Clercq." 

Fascistisch Studieblad voor de Nederlandsche 
Jongeren (Amsterdam). Het nummer van 25 Juli 
bevat een artikel „Naar de eenheid" over den 
Landdag der Dinaso's te Roeselare. 

Le Lion de Flandre. In het nummer van Mei-
Juni is weer een artikel in de Nederlandsche taal 
opgenomen, n.1. „De molen in de volkskunde van 
Fransch-Vlaanderen. Zeisels en spreekwoorden", 
door R. van der Meule. 

DIETSCH STUDENTEN VERBOND 
Als resultaat van de besprekingen, gehouden te Westerloo 

(Kempen) van 26 tot 30 Juli j.1. zendt het Hoofdbestuur van 
het Dietsch Studenten Verbond ons onderstaande mede-
deeling: 

Het Dietsch Studenten Verbond heeft sinds zijn oprichting 
in 1922 ten aanzien van Noord-Nederland en Vlaanderen 
(dus afgezien van zijn werking ten aanzien van Zuid-Afrika) 
zijn taak voornamelijk gezien in het met elkaar in contact 
brengen van Vlamingen en Noord-Nederlanders: zijn wer
king was tot dusver zuiver Dietsch-cultureel. Dit had ten
gevolge dat vele nationale vraagstukken, die voor den op
bouw onzer volksgemeenschap van het grootste gewicht zijn, 
te veel buiten den gezichtskring van het D.S.V. zijn gebleven. 

Het valt niet te loochenen, dat de kennis van de groote 
maatschappelijke vraagstukken voor de Nederlandsche aca
demische jeugd onontbeerlijk is, wil zij haar taak: de arbeid 
aan den opbouw onzer Nederlandsche volksgemeenschap, 
vervullen. Te veel heeft het D.S.V. zich ten aanzien van de 
overige maatschappelijke stroomingen, die de geesten van 
onzen tijd beroeren, geïsoleerd; te weinig heeft het de Neder
landsche vraagstukken vanuit de verschillende maatschap
pelijke gezichtspunten bestudeerd; bij zijn streven naar neu
traliteit heeft het die stroomingen te weinig onderscheiden 
naar hun beteekenis voor den opbouw der volksgemeenschap. 

De leiding van het D.S.V. is van oordeel, dat de tijd 
gekomen is om de doelstelling van het Verbond te ver-
breeden en verdiepen. Naast de tot heden gevoerde cultureele 
actie dient een strijdbare nationale actie te worden ingezet. 
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Nationaal noemt het D.S.V. iedere actie, die zich op het 
standpunt stelt van het gansche volk in al zijn geledingen. 
Uitdrukkelijk sluit het D.S.V. die acties uit, welke, onder 
het voorwendsel van nationaal te zijn, chauvinistische of iro-
perialistische klein-hollandsche doeleinden nastreven; het richt 
zich tegen machten en belangengroepeeringen, die anti-
volksgemeenschappelijk werken. 

Het verbond ziet als zijn centrale taak de nationale opvoe
ding van de Nederlandsche academische jeugd voor haar 
functie in dienst van de Nederlandsche volksgemeenschap. 
Onder meer streeft het er naar, de Dietsche studentenbewe
ging te maken tot een krachtig stuwende factor: 

1. ten aanzien van het universitaire leven, zoo vaak dit 
aan zijn nationale roeping niet beantwoordt; door de weten
schap te orienteeren op de nationale vraagstukken (gelijk het 
D S V. reeds in bescheiden mate heeft gedaan op zijn Delta-
conferenties); door een meer geestelijke instelling van het 
universitaire onderwijs te bevorderen; en in verband daar
mede en vooral met het oog op de voortschrijdende speciali-
seering van de wetenschap, voor te staan, dat de nood
zakelijke algemeene grondslagen worden gelegd in een wijs-
geerige propaedeuse; .. 

2 ten aanzien van de studentenmaatschappij; door zien 
te keeren tegen de, vooral in het noorden veelal heerschende 
vormendienst ten koste van geestelijke waarden. 

Het Hoofdbestuur heeft besloten de beginselverklaring 
overeenkomstig de boven opgestelde richtlijnen te herzien en 
een commissie benoemd om deze wijziging voor te bereiden. 

WILHELMUS VAN NASSOUWE, EEN WERK OVER 
DEN PRINS VAN ORANJE 

Ter gelegenheid van den 400sten geboortedag van Prins 
Willem van Oranje zal bij de firma G. W. den Boer te Mid
delburg, ondêr den titel „Wilhelmus van Nassouwe een 
werk verschijnen, waartoe het Dietsch Studenten Verbond 
het initiatief nam. De drijfveer tot het samenstellen van dit 
werk was, dat men den Prins, wiens beteekenis niet alleen 
groot is voor het verleden, maar evenzeer groot voor het 
gansche Nederlandsche volk van onze beteekenisvolle dagen, 
in Nederland niet onbevooroordeeld, onbevangen en klaar 
samenvattend is genaderd. Welke deze beteekenis was voor 
zijn tijd en welke richtlijnen 's Prinsen ideaal kan geven aan 
de huidige generatie, weet het Nederlandsche volk niet. Het 
D.S.V. meende daarom den Vader des Vaderlands bij de a.s. 
herdenking niet beter te kunnen eeren, dan door deze leemte 
aan te vullen en verzocht een 12-tal bevoegde figuren in 
Noord-Nederland en Vlaanderen om een bijdrage, die elk 
afzonderlijk een gedeelte van 's Prinsen werk of wezen be
handelt Tezamen zullen deze opstellen 's Prinsen beteekenis 
uiteenzetten en omvatten. Prof. dr. P. Geyl heeft de verdee
ling van de stof geregeld, waardoor de waarborg is verkre
gen, dat er een vaste lijn in het geheel zal blijven gehand
haafd. , , 

Dr. N. B. ten Haeff (Den Haag) schrijft vervolgens over: 
„Prins Willem's Jeugd" (Dillenburg, erfenis van de gebie
den in de Nederlanden, Protestant worden, afstand van 
Karei V); dr. A. Erens O.P. (Tongerloo) over: „Prins 
Willem als leider der oppositie van hoogen adel en geeste
lijkheid (1555—1566)"; dr. R. van Roosbroeck (Antwerpen) 
behandelt „Prins Willem in de jaren 1566 en 1567"; dr. J. C. 
H. de Pater (Den Haag): „Prins Willem in Ballingschap 
1567—1572"; dr. J. S. Bartstra (Haarlem): „Prins Willem 
aan het hoofd van den Hollandsch-Zeeuwschen opstand 
(1572—1576)". „ „Ti11 

Dr. N. Japikse (Den Haag) schrijft over: „Prins Willem 
en de Generale Unie (1576—1581) ; prof. dr. A. A. v. 
Schelven (Amsterdam V. U.) over: „Prins Willem en het 
verweer tegen Parma (1581—1584) . ( 

C. Verschaeve (Alveringem) behandelt: „Prins Willem s 
persoonlijkheid"; prof. dr. L. Knappert (Leiden): „Prins 
Willem en de godsdienstvrijheid"; prof. dr. C. G. Gerretson 
(Utrecht): „Prins Willem en het recht van opstand"; prof. 
W Nolet (Amsterdam): „Prins Willem en de nationale ge
dachte"; dr. P. N. van Eyck (Londen): „Het Wilhelmus 

als lied der Revolutie" en tenslotte prof. dr. P. Geyl (Lon
den): „Streven en verwerkelijking". 

De tekst zal, zoo vernemen wij verder, worden verlucht 
met een zestien-tal afbeeldingen en het geheel wordt in een 
linnen stempelband naar een ontwerp van Frits Lensvelt 
gebonden. Naast de gewone editie verschijnt een luxe-editie 
van 75 exemplaren, gedrukt op Banzay-papier en gebonden 
in kalfs-perkament. Wij vertrouwen, dat zeer vele onzer 
lezers het werk reeds nu zullen bestellen. 

RAAD VAN VLAANDEREN 

Ter bevordering van de eenheid in de Vlaamsch Nationale 
rangen, en om een eendrachtig optreden in alle omstandig
heden mogelijk te maken, heeft de Raad van Vlaanderen 
een scheidsrechterlijke organisatie tot stand gebracht. 

Alle personen, groepeeringen en organismen, die zulks 
wenschen, kunnen ter beslechting van onderlinge geschillen, 
welke in verband staan met den Vlaamsch Nationalen Strijd, 
beroep doen op dit scheidsgerecht. 

De- inrichting hiervan geschiedde op zoodanige wijze, dat 
alle partijen, die er zich aan willen onderwerpen, alle moge
lijke waarborgen verkrijgen voor de strikte onpartijdigheid 
der uitspraken, die enkel het Nationale belang van het 
Vlaamsche volk tot richtsnoer hebben te nemen. 

De aandacht diene daarop gevestigd, dat de aanvragende 
partijen niet gedwongen worden zich te onderwerpen aan 
het oordeel van bepaalde scheidsrechters, maar dat zij binnen 
zekere grenzen, vrij zijn in het aanduiden van de personen, 
waaraan zij het geding wenschen onderworpen te zien; dit 
om alle mogelijke vertrouwen te geven in de volstrekte on
partijdigheid van het scheidsgerecht. 

De partijen, welke een geschil wenschen te onderwerpen 
aan het aldus opgevat en ingericht scheidsgerecht van den 
Raad van Vlaanderen, kunnen — op aanvraag aan Dr. 
August Borms, Wuyslei 29, Merksem, Antwerpen — het 
reglement bekomen betreffende voorwaarden, formaliteiten, 
enz. van het scheidsgerecht. 

De Raad van Vlaanderen koestert de hoop, dat deze orga
nisatie ten bate van onze volksgemeenschap moge zijn. 

JEUGDHERBERG „IT SWELLENEST". 

Men verzoekt ons, de aandacht te vestigen op de nieuwe 
jeugdherberg „It Swellenest" te Hemrik, die 4 Juni 1.1. is 
geopend. Hemrik is gelegen in den aantrekkelijken zuidoost
hoek van Friesland, niet verre van het boschrijk Beetster-
zwaag, en de jeugdherberg zelf is een fraai nieuw landhuis, 
waarin plaats is voor vijftig personen, nabij een donker 
dennenbosch en met een ruime speelweide. Ongetwijfeld een 
der mooiste Jeugdherbergen van Noord-Nederland. 

Gaarne wekken wij de jongeren, vooral ook die uit Vlaan
deren, op, deze Jeugdherberg te bezoeken. Voor inlichtin
gen omtrent langer verblijf van groepen schoolkinderen enz. 
wende men zich tot de herbergouders of tot het secretariaat 
dezer Jeugdherberg: J. Eisenga, Langewal 3, Gorredijk 
(Friesland). 

VERBETERING. 

Gedachtig aan het: beter laat dan nooit, berichten wij nog, 
dat wij zeer tot onze spijt, in ons artikel over de begrafenis
plechtigheid van René de Clercq verzuimden melding te 
maken van de aanwezigheid van diens medestrijder J. F. v. 
d. Weghe, oud-leeraar a. h. Kon. Athenaeum en de Zeevaart
school te Oostende, schrijver van een treffend artikel over 
onzen dichter in het blad „de Grondwet (Roosendaal). 



IDE DIETSCHE GEDACHTE 
LEGENDEN IN DE KLEIN-HOLLAND-
SCHE GESCHIEDENIS-BROUWERIJ 

Onze door den staatschen bril ziende historici, 
die, uitgaande van de als een axioma beschouwde 
stelling dat staat volk is, ons de malligheden leer
den van de steeds bestaan hebbende tegenstelling 
tusschen het volk ten noorden en dat ten zuiden 
van de later getrokken grens tusschen Rijks-Ne-
derland en België, van het tijdens den opstand 
tegen Spanje snel-ontstane Noord-Nederlandsche 
volk, van de afzonderlijke Noord-Nederlandsche 
cultuur en van al die niet op feiten berustende fan
tasieën, die zoo luchthartig en onwetenschappelijk 
als waarheden werden opgediend, omdat het im
mers waarheden móésten zijn — vanwege het 
axioma, weet-je! — deze historici plegen het wel 
ietwat anders getinte licht, dat wij op de Neder-
landsche geschiedenis hebben geworpen, hoog
hartig te negeeren. Rustig en lustig blijven zij de 
oude Rijks-Nederlandsche deunen doorzingen, de 
deunen van Fruin en van Blok en van die andere 
Klein-Hollandsche geschiedkundigen, die zoo dui
delijk de waarheid der oude zegswijze bevestigden, 
dat ook de goede Homerus wel eens sliep, en het 
komt zelfs nog voor, dat een van hen opstaat, om 
den lof te zingen van den handigen schepper van 
een „Belgisch volk", den „redder" van de theorie 
ten aanzien van België, van Pirenne. 

Het was voor ons dan ook een verrassing, toen 
in den aanvang van de maand Juli van dit jaar, 
Prof. Dr. A. Goslinga, in een referaat in de we
tenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit, 
te Leiden, gewijd aan „De Belgische opstand van 
Dietsche zijde verklaard", de Dietsche geschied-
beschrijving huldigde als brenger van „leven in de 
brouwerij en prikkelend tot bezinning". Aan onzen 
kijk op dit tijdperk der Nederlandsche geschiede
nis had dezelfde hoogleeraar trouwens reeds eerder 
aandacht gewijd: men zie zijn artikelenreeks 
„De scheiding van 1830" in een aantal September-
en October-nummers van De Standaard (Amster
dam) van 1930, later herplaatst in „Antirevolutio
naire Staatkunde". 

Dat Prof. Goslinga ons in alle opzichten aan
genaam verraste, zullen wij intusschen niet be
weren. Wij waardeeren het, dat hij de taktiek van 
niet weinigen zijner ambtgenooten: het eigen figuur 
redden door ons dood te zwijgen, beneden zijn 
waardigheid heeft geacht. Maar de insinuatie, dat 
wij de geschiedenis met een bepaald oogmerk zou
den verdraaien, zooals deze hoogleeraar niet on
duidelijk te kennen gaf, verhoogt onze sympathie 
voor hem nu juist niet, en dit te minder, omdat hij 
een zeer onvolledigen kijk op onze opvattingen 
blijkt te hebben, en van veel van wat wij te berde 
hebben gebracht, geen kennis heeft genomen. Hij 
heeft het over voorstanders van de „Dietsche ge

dachte ; dat zijn, naar hij meent, dezulken, die 
Nederlanders uit het Zuiden met die uit het Noor
den in één staatsverband willen vereenigen, en hij 
schijnt maar zeer flauw te beseffen, dat de Diet
sche Gedachte de gedachte is, dat zij die van de
zelfde Dietsche afstamming en beschaving zijn, één 
volksgemeenschap vormen, welker eenheid echter 
door staatsgrenzen geschaad wordt, zoodat het 
ideaal is, dat deze wegvallen, en de grenzen der 
Dietsche volksgemeenschap met die van een Diet
sche staatsgemeenschap samenvallen. En onze kijk 
op den Belgischen opstand schijnt vooral zijn aan
dacht te hebben getrokken door de uitgave van den 
Dietschen Bond „Voor — 1830 — Na". Heeft de 
Amsterdamsche hoogleeraar wel begrepen, dat de 
beteekenis van dit boekwerk niet, zelfs niet 
hoofdzakelijk, is gelegen in de daarin neergelegde 
opvattingen over den Belgischen opstand, maar de 
bedoeling heeft gehad, Nederlandsche klanken te 
laten hooren tegenover de Belgische jubelklanken 
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 
den anti-Nederlandschen staat België? 

Prof. Goslinga blijft de oude opvatting van het 
in-zijn-geheel-opstandige België stellen tegenover 
de onze, die verschil ziet tusschen de houding van 
het Vlaamsche en het Waalsche gedeelte der be
volking van het Zuiden; die zeker niet ontkent, dat 
het Vlaamsche gedeelte over het algemeen niet 
zeer vriendschappelijk tegenover de Hollanders 
stond, na eeuwen van vervreemding, Schelde-slui-
ting en cultureelen achteruitgang, welke het besef, 
ook-Nederlanders te zijn, in aanzienlijke mate had 
te loor doen gaan, — maar die eenvoudig vast
stelt, dat Franschen, verfranschten en Walen den 
opstand hebben ontketend, en die de overtuiging 
huldigt, dat zonder Wallonië en Fransch gewroet, 
de zuidelijke gewesten, ongetwijfeld na een tijd
perk van wrijving nog, op den duur met de noor
delijke een even schoon Nederlandsch (niet Hol-
landsch!) geheel zouden hebben gevormd, als dit 
thans het Rijks-Nederlandsche Limburg doet. Er 
zijn er echter ook onder ons, die meenen, dat de 
scheiding van 1830 de noordelijke gewesten voor 
de besmetting der verfransching, die de zuidelijke 
reeds sterk had aangetast, heeft behoed. Hoe het 
zij, onze beschouwing van dit tijdvak is er in het 
bijzonder op gericht aan te toonen, dat de gebeur
tenissen voor en na 1830 geen ernstige argumen
ten tegen verwezenlijking van ons ideaal opleveren; 
afgezien hiervan is zij o.i. niet zóó belangrijk af
wijkend van de officieele, al moge deze te weinig 
letten op het dualisme tusschen Nederlanders 
(Vlamingen) en Franschen (Walen), dat het ons 
volkomen begrijpelijk is geworden, hoe Prof. 
Goslinga juist aan dit gedeelte onzer geschied
schrijving zulk een aandacht heeft kunnen wijden. 

Wij hebben toch waarlijk belangrijker werk ver
richt, en aan sterker verdraaide voorstellingen der 
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staatsche historici een einde gemaakt. En met ver
wondering hebben wij ons afgevraagd, waarom in 
dezen kring — juist in dezen Gereformeerden 
kring! — niet met erkentelijkheid gewag wordt ge
maakt van onzen strijd tegen de legende, dat er ten 
noorden der groote rivieren een bevolking woont, 
die van oudsher voorbestemd was, om, bij het op
treden der Hervorming, het katholicisme ontrouw 
te worden, terwijl ten zuiden dezer rivieren een ge
heel anders geaarde bevolking woonde en woont, 
Katholiek-trouw tot in merg en nieren; de legende 
ook, als zou deze tegengestelde geaardheid een der 
voornaamste oorzaken van de scheiding tusschen 
Noord en Zuid zijn geweest? 

Waarom niet? Na lezing van het verslag van 
Prof. Goslinga's referaat en de daarop volgende 
bespreking, begrepen wij het plotseling, door een 
korte uitlating: Prof. Goslinga gelooft nog in de 
leqende, dat de Hervorming de eenheid tusschen 
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verbro
ken heeft! Ja waarlijk! En hij beseft nog niet, dat 
eerst de staatkundige scheiding, Parma s werk, een 
scherpe godsdienstige tegenstelling heeft doen ont
staan. Hij verwart oorzaak met gevolg! 

Ach, ach, ach! Wat is het toch moeilijk, aan le
genden den kop in te drukken! Een einde te maken 
aan de meening, dat de bewoners van Zeeland, 
Friesland, Groningen bijzonderlijk tot het Protes
tantisme neigden; die van Vlaanderen, Brabant en 
Limburg bijzonderlijk, door de samenstelling van 
hun bloed waarschijnlijk, trouw Katholiek bleven. 
Aan de meening ook, dat de bewoners van Huissen 
en Zevenaar tot een ingedrongen volksstam van 
menschen met katholieke bloedlichaampjes be
hoorden, de bevolking op Brabantsch gebied langs 
het Hollandsch Diep en in het land van Heusden 
daarentegen tot een overgestoken volksstam van 
Protestantsche geaardheid deel uitmaakte. 

De waarheid is toch zoo eenvoudig, toegegeven, 
ook wel wat ontnuchterend. Cuius regio eius re-
liqio i) Niet alleen in Duitschland en elders maar 
ook in de Nederlanden wordt de godsdienst der 
machthebbers de godsdienst der meerderheid, en 
beslissend is hier vooral het tijdperk van de groot
ste felheid, de grootste werfkracht ook, der nieuwe 
leer, toen de trouwe Katholiek als samenspannend 
met den Spanjaard kon worden beschouwd. Waar
om zijn er weinig Katholieken in Zeeland, Fries
land. Groningen? Omdat men er het felst tegen 
hen. vooral ook tegen hunne priesters, woedde. 
Waarom zijn er, op de Zeeuwsche eilanden, 
nog de meeste Katholieken in Goes en om
geving? Omdat zij daar, van heel het oude 
Zeeland, het zachtst werden behandeld. -) 

1) Zie mijn artikel hierover in de D. G. van 1930 (5e Jaar-
qana no. 4). Daarin werd verzuimd melding te maken van 
het feit, dat Nijmegen van 1585 tot 1591 in handen der Span
jaarden is geweest, gedurende zes jaar, die voor den gods
dienst van de meerderheid der Nijmegenaren beslissend zijn 

geweest.g ^ ^ p q Knuttel. De toestand der Nederland-
sche Katholieken ten tijde der Republiek. 

Waarom zijn de bewoners van Huissen en Zeve
naar overwegend Katholiek? Omdat zij ten tijde 
van Gelderlands protestantiseering behoorden 
tot het Hertogdom Kleef, dat Katholiek was, daar 
de hertogen dit waren. Waarom zijn de be
woners van het noordwésten van Noord-Brabant 
in meerderheid Protestant? Omdat zij ten tijde 
van de zegepraal der Hervorming in deze lan
den, behoorden tot de protestantiseerende pro
vincie Holland. Waarom zijn Vlaanderen en 
Zuid-Brabant weder zoo overwegend Katholiek ge
worden, nadat zij, Vlaanderen bovenal, broeines
ten van Calvinisme waren vóór Parma s overwin
ningen, in veel sterker mate dan het Noorden? 
Omdat alle niet-Katholieken er werden vervolgd en 
verbannen; men moest er uitwijken, of de ketterij 
afzweren. Weliswaar werd de doodstraf wegens 
ketterij er nog slechts bij uitzondering toegepast 
een dezer uitzonderingen geschiedde in 1597, toen 
Anna Uttenhove te Brussel om haar geloof levend 
begraven werd — maar alles werd gedaan om den 
wensch van de Aartshertogen te verwezenlijken, 
dat zij geen andere onderdanen zouden hebben dan 
Katholieken. 3) Ware het Protestantisme er ge
duld, als het Katholicisme in het Noorden, er zou 
een Protestantsche minderheid zijn gebleven. Hoe 
feller en geduchter de meester, hoe grooter de 
meerderheid van hen, die 's meesters godsdienst 
aanhangen. 4) 

Niet alleen vrees voor het leven of voor zware 
straffen bewegen tot aansluiting bij den heerschen-
den godsdienst. De apostolische Vicaris ^odde 
noemt ons eenige motieven van overgang in zijn 
verslag van 1701: de Katholieken waren in het 
Noorden verstoken van voorrechten en het beklee-
den van ambten, en werden dikwijls lastig gevallen; 
armen konden, Protestant geworden, op meer on
derstand rekenen, enz. Bij dit alles overwegen mo
tieven van stoffelijken aard. 

Dat wil niet zeggen, dat geestelijke invloeden ge
heel buiten beschouwing moeten blijven: vurige ge
loofsovertuiging heeft een krachtige kern van Cal
vinisten in de lage landen doen ontstaan; de Con-
tra-Reformatie heeft verder afbrokkelen van het 
Katholicisme tegengegaan. Maar als men let op 
meerderheden, als men vraagt, waarom de meer
derheid hier Protestant is, daar Katholiek, dan 
zoeke men de verklaring in het stoffelijke. Con
troleer deze verklaring aan de hand van de nuch
tere feiten, Prof. Goslinga, en gij zult ons gelijk 
moeten geven, als wij er om lachen, dat men de 
bevolking van sommige streken der Nederlanden 
immuum, die van andere streken vatbaar voor het 
Protestantisme heeft geacht. 

Heusch, in Zuid-Nederland wonen niet slechts 

3) Zie Dr H J. Elias. Kerk en Staat in de Zuidelijke Ne
derlanden onder de Regeering der Aartshertogen Albrecht en 

ISab)elQe geschiedenis van het Protestantisme in Frankrijk 
vóór en na de opheffing van het edict van Nantes, bevestig 
dit op wel zeer treffende wijze. 
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menschen met Katholieke bloedlichaampjes; er zijn 
er velen, wier voorvaderen, 3 x/i eeuw geleden fel-
Calvinist zijn geweest. En geloof ook maar niet aan 
Zeeuwen met Protestantsche bloedlichaampjes; 
niet uit innerlijken aandrang, maar uit vrees voor 
onaangenaamheden heeft de massa, die nu eenmaal 
slechts het eigen belang voor oogen heeft, 3^ eeuw 
geleden de nieuwe leer omhelsd. 

Geen verschillende geaardheid, maar een ver
schillend optreden van heerschers heeft tegenstel
lingen doen ontstaan tusschen Noord en Zuid, op 
het gebied van den godsdienst, zoowel als op ander 
gebied. Ook hier blijkt ons weer welk een macht de 
staat op een volksgemeenschap kan uitoefenen; ook 
in dit opzicht wordt het weer duidelijk, hoe wen-
schelijk het moet worden geacht, dat de staats
grenzen daar worden getrokken, waar de volks-
grenzen zijn. 

En tevens blijkt ook hier weer, dat door ons, 
Groot-Nederlanders, zoo vaak fantasten, gevoels-
romantiekers, droomers genoemd, de nuchtere wer
kelijkheid, keer op keer, voor oogen moet worden 
gesteld van de staats-historici, om eindelijk hun 
„volkomen irreële" legenden, die wij voor ons niet 
eens aardig vinden, uit de geschiedboeken naar het 
land der fantasiëen te verdringen. 

Waarlijk, Prof. Goslinga, wij hebben niet alleen 
Dietsch leven maar ook heldere waarheid in de 
klein-Hollandsche geschiedenis-brouwerij gebracht. 

A. LOOSJES 

RONDOM DEN DOODENTOREN 

Een grootsche daad en grootscher ge
dachte. De Eendracht vóór Dood en 
Herrijzenis. Loerende gevaren. Frans-
kiljonsche haat. De bom springt ver
keerd. 

Als het indrukwekkendst oorlogsgedenkteeken 
aan het Westelijk Front, rijst de Heldentoren van 
Diksmuide op. Indrukwekkend door zijn hoogte, 
indrukwekkend door zijn bouwvorm, het Kruis 
der Smarten. Maar indrukwekkend nog méér door 
zijn oorsprong. Het valt gemakkelijk om op kosten 
van den belastingbetaler een duur gedenkteeken 
te zetten. Ook kan een schatrijk man met groot 
gebaar in zijn zak tasten. Maar waar ter wereld 
werd ondanks tegenwerking van alle zijden een 
gedenkteeken bekostigd uit vrije giften van hon
derdduizenden? Meer dan tien jaar is er aan ge
wrocht, zoowel om het geld te verzamelen, als 
letterlijk om het gedenkteeken te bouwen. Maar 
ook dat is niet het voornaamste. Indrukwekkender 
dan dit alles is het, dat één dag in het jaar ge
steld is om een volk, ja, een volk, ter beêvaart op 
te zien gaan in elk jaar grooter getale. En nog is 
niet alles gezegd, ja het beste niet vermeld. Dit 

volk gaat ter beevaart, één van zin bezield door 
een gedachte, die grootscher is, dan alles wat 
men bij oorlogsgedenkteekens ziet. Het is de be
vestiging van den volkswil om te leven. En binnen 
de banne van den toren zweert men trouw aan de 
toekomst van zijn volk, wordt gearbeid aan de 
toekomst van alle volken, wordt de grondslag ge
legd voor den toekomstigen rechtvaardigen vrede. 

En onder dien toren komen bijeen zoowel de 
stambroeders van heinde en ver, als de afgevaar
digden van vele volken, die eens in den grooten 
oorlog slechts bezield waren met den wil te doo-
den. En de wijding dezer beweging omvat in 
broederlijken zin allen, welk geloof en welker 
nationaliteit men toebehoort, al ging de spoorslag 
tot deze daad uit van een gedachte „Alles voor 
Vlaanderen en Vlaanderen voor Kristus", de ge
dachte, die het leven en de dood heeft bezield 
van de mannen, knapen nog, die dit jaar ter ruste 
zijn gelegd in de crypte. 

En nu kruipen de slijmdieren rond en de jak
halzen. 

Niets begrijpen zij van de wijding, die telken-
jare vermag zonder één wanklank, tenzij van bui
ten ontstaan door daden als die van misdadige 
vliegers, honderdduizenden te binden in trouw 
aan een ideaal. 

Men heeft van alles gepoogd om deze reine ge
dachte te breken. 

Wat al moeilijkheden werden in den weg ge
legd. Verbrijzeling der oude Heldenhulde-zerkjes, 
verbod van sprekers, verbod van overbrenging 
der uitgekozen helden. Toelating aan perverse 
vliegers, die met oververhit brein dachten, dat zij 
deze beweging, waarvan een buitenstaander niets 
schijnt te begrijpen, zouden kunnen te lijf gaan 
met een in kreupel-Nederlandsch gesteld, door 
overspannen inhoud belachelijk, maar tevens 
scherp kwetsend manifest, van uit veilige hoogte 
verspreid, rekenend op straffeloosheid, zich ge
dekt wetend door hooge beschermers. De papie
ren bom sprong verkeerd. De grommende volks
menigte, machteloos tegenover de in hooge vlucht 
wegijlende vliegers, en woedend gemaakt door het 
ongevraagd uitstrooien van de driekleurige pa
piertjes, scheurde de driekleur stuk, danste erop. 
Wilde gendarmerie-aanvallen vergrootten de 
spanning. Een oproer had kunnen volgen van 
geweldige afmeting met onvoorziene gevolgen. 
Slechts door het op de bres springen van enkele 
leiders, kon de uitbarsting worden voorkomen van 
erger. Tucht keerde weer onder voorwaarde dat 
de gendarmes het veld ruimden. En sedert dien 
heeft de bijeenkomst plaats in volkomen zelfbe
dwang. Dien éénen Zondag in Augustus voelt de 
Vlaming te Diksmuiden en Kaaskerke zich vrij 
onder Gods hoogen hemel, bevrijd van het uiterlijk 
zinnebeeld zijner slavernij: de bij Vlaamsche bij
eenkomsten steeds storend werkende Belgische 
Gendarmerie. 

Zelfs een franskiljonsch verslaggever van een 
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Franschtalig hoofdstedelijk blad heeft het gevoeld: 
daar op dien dag voelt iedereen zich in het eigen 
Vlaanderen, ongedwongen vrij. Maar Belgie 
waakt. Vlak bij het monument staat het om winst 
uitgebate oorlogsbolwerk, een vroegere maalderij, 
kenmerkend voor de toenemende patriottische ver-
muilezeling, Minoterie genoemd. De bezitters van 
deze publieke „vermakelijkheid", die gewin zoekt 
uit oorlogsgruwel, zij het naar het heet ten bate 
der invaliden die zij steunen, zijn natuurlijk zeer 
„patriot". Hier botst geest op geest, in elkanders 
onmiddellijke nabijheid. Hier patriottische oorlogs
winst, daar Vlaamsche Heldenhulde. Onverzoen
lijk staan deze geesten tegenover elkander. De 
Vlaamsche, duldend in zijn verhevenheid, de 
andere opzettelijk met Belgische vlag uittartend. 
En hierin vond de Belgische Regeering, onder be
wering, dat de maalderij privaat eigendom was en 
gerechtigd was ook dien dag, zonder nevenstelling 
der Vlaamsche kleuren, zooals de overheid thans 
zelf doet, de Belgische te laten wapperen, het 
motief, om de maalderij in die dagen op rijkskosten 
een wacht te geven. Aldus, wederom als in het 
geval der vliegers, hooge bescherming verleenend 
aan opzettelijken Belgischen onwil, op kosten der 
gemeenschap, die in meerderheid Vlaamsch is. 
Niemand kan in de toekomst zien. Maar het ligt 
voor de hand, dat in toenemende mate, als elk 
jaar gendarmes de wacht betrekken bij de maal
derij om een privé-vlag te beschermen, het 
Vlaamsch gemoed der menigte de schrille tegen
stelling zal tasten en voelen, tusschen Vlaanderen 
en België. 

II. 

De Bijeenkomst van een Volk. Eén 
van zin. Geëerde Voorgangers. Twist-
zaaiers. Slijmdieren en Jakhalzen. 

De vergadering rondom den IJzertoren is de eer
ste onbewustheid te boven. Hier komt een volk bij
een. Van uit alle Vlaamsche gewesten en van over 
de grenzen. Niemand, welke zijn wereldbeschou
wing ook is, voelt zich er vreemd, al is de plechtig
heid gedragen door Katholieke wijding. Het is im
mers de herdenking van hen, die vielen in hun voor
ouderlijk geloof, strijdend voor een vrij Katholiek 
Vlaanderen, omdat zij Katholiek waren, maar met 
al strijdend voor een vrij Vlaanderen, waarin de 
vrijheid deelachtig zou zijn aan alle Vlamingen 
van welke gezindheid ook. Er is in het Katholiek 
Vlaamsche Nationalisme nimmer een spoor ge
weest van uitstooting uit het vaderland van 
andersdenkenden. Tijdens de lange jaren van 
samenwerking heeft niemand ooit een spoor kun
nen opmerken van hatelijke scheidingsmuren, waar 
gestreden werd voor aller ideaal. 

Deze scheidsmuur is er echter onmiddellijk, zoo
dra men de rangen van het Nationalisme in 
ruimen zin genomen — verlaat. In ruimen zin ge-
nomen, omvat het Nationalisme méér dan de nog 

enge rijen van de Vlaamsch Nationale parlemen
taire partijgroepeeringen. Maar het is de ervaring, 
dat, als men mannen ontmoet, die reeds ten halve 
Nationalist zijn, maar toch nog met één been in 
hun on-nationale Belgische partijgroepeering 
staan, er oogenblikken opkomen, dat zij hun ouden 
Adam nog niet kwijt zijn. Dan wantrouwt de 
Vlaamsche Katholiek den Vlaamschen liberaal of 
Socialist, dan ziet de Vlaamsche liberaal of socia
list met leede oogen de macht van „le petit vi-
caire", zooals zij de franskiljons hunner eigen 
partij nabauwen. 

Maar heeft ooit een andersdenkende tegenover 
mannen als Gezelle, Verriest, Verschaeve, Calle-
waert en zooveel meer, iets anders gevoeld dan 
genegenheid, volkomen vertrouwen in hun goed
heid, opoffering en liefde voor hun volk? En wie 
twijfelt aan de groothartigheid van mannen als 
Daels? Voorwaar, daar in de IJzervlakte bij Kaas-
kerke's heldentoren heerscht geen wanklank, die 
zou worden uitgelokt door de wijding volgens de 
riten van het geloof waarin de herdachte helden 
stierven, daar allen die zich daar vereenigen één 
zijn in een zelfde gedachte: de zedelijke herwor
ding van het geheele volk en het is deze gedachte, 
die elk jaar in macht en innerlijke kracht wint. 

En deze eenheid moeten de anderen, de buiten
staanders, voelen als een bedreiging. Hn daarom 
trachten zij, juist zij, die elkander haten, in weren
de eensgezindheid, de eendracht van het Vlaam
sche Ijzer-volk te breken. 

Een Franskiljonsch Katholiek blad uit Brussel 
troost zich er op eens mede, dat de IJzerbetoo-
ging, zij het Vlaamsch, een Katholieke manifes
tatie is. De Standaardlieden doen opeens een 
poging om zich met de IJzerhelden te vereenzel
vigen. De Socialisten smalen over dooden die 
gegraven worden op een plek waar zij niet hooren. 
Hoste ontdekt een „Geuzenvlag 1) en vindt, dat 
andersdenkenden niet bij deze Katholieke mani
festatie hooren. Deze roerende eensgezindheid om 
de eendracht der Vlaamsche doodenherinnering 
te breken, lijkt wel als door een wachtwoord in
gegeven. Zelfs de Brusselsche correspondent van 
het Algemeen Handelsblad van Amsterdam schrijft, 
na eerst de manifestatie te hebben geroemd als 
een machtsvertoon, die geweldig mag worden ge
noemd: „Een ontplooiing van Vlaamsche kracht 
„en van Vlaamschen volkswil, die des te grooter 
„beteekenis heeft omdat een vrij belangrijke min
derheid van Vlamingen zich afzijdig houdt. 
„Want de Vlaamsche bedevaart aan den Ijzer, 

2) NL de oranje-blanje-blauw-vlag van het Dietsch Stu
dentenverbond, waarvan de liberalen in België, nu meest 
franskiljons, een partij-vlag maakten na 1830. Zoowel rood-
wit-blauw als oranje-wit-blauw zijn ontleend aan de kleuren 
van het Oranje wapen: Op oranje veld een hoorn van lazuur 
met zilver beslagen en aan koord van keel. Waar rood-wit-
blauw de officieele vlag van Noord-Nederland werd, scheen 
oranje-wit-blauw, thans hersteld in de vlag van Zuid-Arnka, 
het best de Dietsche eenheid te kunnen verzinnebeelden, aan-
knoopend aan den gemeenschappelijken strijd vóór 1579 van 
alle Dietsche gewesten en ten deele nog daarna. 
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„waar dus de Vlaamsche gesneuvelden worden 
„herdacht, is een louter katholieke manifestatie, 
„met een uitgesproken religieus karakter. Niet-
„geloovigen kunnen er bezwaarlijk aan mede 
„doen. Aan den voet van het monument wordt 
„een plechtige mis opgedragen, waarbij al de aan-
„wezigen knielen; later wordt door een priester 
„een gebed voorgezegd door al de bedevaarders 
„herhaald, om Gods zegen voor de gesneuvelden 
„af te smeeken. En in het kruis staan de letters 
„A.V.V.V.V.K. (Alles voor Vlaanderen, Vlaan
deren voor Kristus) gebeiteld, een leus waarbij 
„niet-Katholieken zich moeilijk kunnen aansluiten, 
„zoodat de niet-geloovige vereenigingen dien dag 
„thuis blijven " En dan vindt hij er nog aan
leiding in te beweren, dat ook de Vlaamsch soli-
daristen zich afzijdig hielden en er alleen enkelen 
aanwezig waren om voor hun ideëen propaganda 
te maken enz., enz. 

Daar aan de Ijzer, staat roerloos machtig, tot 
aan verre horizonten alles overtreffend, de toren 
van Heldenhulde. Eéns in het jaar verzamelt zich 
daar gansch Vlaanderen, herdenkend de dooden 
die voor Vlaanderen vielen, trouw zwerend aan 
Vlaanderen's toekomst, en aan hun zijde scharen 
zich broeders uit het Noorden en uit ver Zuid-
Afrika. Al wat in de Dietsche landen hoopt op de 
herrijzenis, stroomt zamen en zweert den eed van 
trouw aan Vlaanderen. Geen wanklank wordt ge
hoord. 

Maar rondom kruipen de slijmdieren en sluipen 
jankend de jakhalzen. 

Wassenaar, Augustus 1932. VAN ES. 

EEN ERNSTIG WOORD TOT DE 
FEDERALISTEN 

Het geloof alleen verzet bergen, het verstand niet. 
(Mussolini in zijn gesprekken met Erail Ludwig.) 

Laat ons naar het bereikbare streven, om, als 
wij zijn geslaagd, vervolgens op het einddoel af 
te gaan: den Groot-Nederlandschen Staat. 

Zoo spreken de Groot-Nederlandschgezinden 
onder de aanhangers van een federatie Vlaande-
ren-Wallonië. 

Waarom geven zij aan den omweg over het „ver
beterde" België de voorkeur? Omdat — zoo zeg
gen zij: 

le. de machtigste mogendheid van West-Euro
pa. Frankrijk, den Groot-Nederlandschen staat 
niet wil, en geen andere mogendheid zulk een 
sterk voorstander van zijne vorming is, dat zij on
danks Frankrijk's tegenstand kan worden door
gezet: er zijn geen teekenen, die er op wijzen, dat 
hierin binnen afzienbaren tijd verandering ten 
goede komt; 

2e. de groote meerderheid der Vlamingen nog 

niet rijp is voor de Groot-Nederlandsche staats-
gedachte, maar wel bevrijd wil worden van de 
Brusselsche overheersching, gevolg van de gecen
traliseerde Belgische staatsinrichting; 

3e. Rijks-Nederland nog niets gevoelt voor de 
vorming van den Groot-Nederlandschen staat. 

Ad primum. Frankrijk zal den Groot-Neder
landschen staat nimmer wenschen. Hoe kan men 
er echter zeker van zijn, dat de wenschen van 
Frankrijk hierbij binnen afzienbaren tijd den door
slag zullen blijven geven? Hoe kan men de moge
lijkheid ontkennen, dat betrekkelijk plotseling an
dere staatkundige verhoudingen in West-Europa 
intreden? Hoe kan men met zekerheid meenen, dat 
deze andere verhoudingen van langen duur zullen 
zijn, zoodat er, na de verandering, voldoende tijd 
is, om rustig de vorming van Groot-Nederland 
voor te bereiden en tot stand te brengen? Hoe kan 
men met ons van meening verschillen, als wij het 
veel waarschijnlijker achten, dat de voor ons gun
stige verandering van slechts korten duur zal zijn, 
en dat wij derhalve te voren geheel voorbereid 
moeten zijn, om van het gunstige oogenblik ge
bruik te maken? 

Ad secundum. Dat de groote meerderheid der 
Vlamingen nog niet rijp is voor de Groot-Neder
landsche staatsgedachte, is waar, al moet dadelijk 
worden opgemerkt, dat deze meerderheid slinkt, 
en, zij het langzaam, op weg is een minderheid te 
worden. Waarom echter doet gij zoo weinig, 
Groot-Nederlandschgezinde aanhangers eener fe
deratie Vlaanderen- Wallonië, om anderen behulp-
zaam te zijn deze meerderheid sneller in een min
derheid te veranderen? Waarom loopt gij in dit 
opzicht nog steeds aan den leiband der Belgicis-
tische federalisten? Gevoelt gij niet, dat het Uwe 
roeping is, de massa te leiden, en niet, om zich 
Uwe houding door haar (en door de Belgicistische 
federalisten) te laten bepalen? O! dat zich blind 
staren op een snelle vermeerdering van het aantal 
stemmen, uitgebracht op Vlaamsch-nationalisti-
sche candidaten voor de Belgische Kamer! Om een 
versterking te verkrijgen van de Kamergroep, die in 
de Belgische „volksvertegenwoordiging" voor de 
Vlaamsche belangen opkomt, doezelt gij Uw ideaal 
weg, terwijl België op den duur ten doode gedoemd 
is, als gij de massa voor dat ideaal weet warm te 
maken. Terwille van sneller zetelwinst vertraagt gij 
de eenig afdoende oplossing, die te danken zal zijn 
aan de omwenteling der geesten in Groot-Neder
landschen zin, die óók, maar niet zoo snel, de zetel
winst zal brengen, waaraan gij al te veel waarde 
hecht, omdat deze alleen niet zal baten, ja, zelfs kan 
schaden, als zij niet het gevolg is van den wil van 
een geheel ontbelgischte, Groot-Nederlandsch 
voelende kiezersmassa. Er moet met spoed gehan
deld worden, onze stem moet spoedig krachtiger 
in de Belgische kamer gehoord worden, meent ge. 
Zie de Brusselsche olievlek, zie de Kempen, zie de 
Kust. Ach, ach! En meent ge, dat ge die snelle 
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verbetering met Uw Federaal Statuut zult berei
ken? Meent ge werkelijk, dat ge „binnen afzien-
baren tijd" een verbeterd Federaal Statuut (want 
het thans bestaande is, zooals Brinio onwederleg-
baar in dit blad heeft aangetoond, *) ten eenenmaie 
onbevredigend) aangenomen krijgt? In elk geval 
kunt ge ervan verzekerd zijn, dat gij zulk een 
Statuut van België ten geschenke krijgt, als gij 
niet op dat Statuut, maar op den Groot-Neder-
landschen Staat aanstuurt.2) Hoe meer gij de 
Vlaamsche geesten in Groot-Nederlandschen zin 
hebt veranderd, hoe beter het Statuut zal zijn. En 
hoe sneller gij de geesten in dien zin hervormt hoe 
sneller België U het Statuut zal aanbieden. Snel, 
zeer snel dus aan het werk voor de verbreiding en 
versterking der Groot-Nederlandsche gedachte. 

Ad tertium. Rijks-Nederland nog niet voor de 
staatkundige éénwording van Noord en Zuid. 
Ook dit is juist, wat de groote meerderheid be
treft. Maar evenzeer is juist, dat de minderheid, 
die er anders over denkt, langzaam aangroeit. En 
zij moge nog betrekkelijk klein zijn, vergeet niet, 
dat zij eerst een jaar of vijftien geleden is ont
staan. Het is nog slechts enkele tientallen jaren 
qeleden, dat degene, die toen de leus mocht aan
heffen: „Holland en Vlaanderen één , in Kijks-
Nederland voor een, niet eens gevaarlijke, dwaas 
werd aangezien; hoezeer is dat reeds veranderd. 
Verqeet ook niet, dat het vraagstuk zich geheel 
anders voordoet voor Rijks-Nederland dan voor 
Vlaanderen. Vlaanderen, zich pogende los te ruk
ken uit de macht van den Staat, die zijn Nederland-
sche wezen vergiftigt, staat reeds nu voor de 
vraaq: „en als het mij gelukt is, wat dan. Vee) 
minder sterk dringt zich een dergelijke vraag: 
als het hem gelukt, wat dan? , aan Rijks-Neder

land op. Voor Rijks-Nederland is het geen vraag, 
waarvan het antwoord ten nauwste met de moge
lijkheid van zijn voortbestaan samenhangt: het 
heeft reeds eeuwen bestaan (en in die eeuwen 
zelfs een tijdperk van glorie gekend) zonder den 
Vlaamschen broeder, van wien het vervreemd is 
qeraakt. Het is te betreuren, maar toch wel eenigs-
zins te begrijpen, dat het onvoldoende of niet, 
beseft, hoezeer het zelf door de scheiding is ge
schaad en verarmd. Maar bovendien, de vraag: 
als het Vlaanderen gelukt, wat dan. is voor 

Rijks-Nederland niet een klemmende vraag, waar
bij zijn eigen belangen nauw zijn betrokken, zoo
lang men in Vlaanderen naar bevrijding streep 
binnen het Belgische staatsverband. Daarom zijn 
de federalisten er schuldig aan, dat het vraagstuk 
in Rijks-Nederland nog onvoldoende belangstel-
linq heeft, en zij zetten de dingen op hun kop, als 
zij die onvoldoende belangstelling als een hunner 
argumenten voor hun federalisme aanvoeren. Z,i) 

i) Merkwaardig, dat de federalisten hem laten praten, en 
met van federalistischen hartstocht brandende oogen naar 
hun geliefde Statuut blijven staren, het onverbeterlijke 

Sfatuutje Wien dit ontgaan is, noemt Prof. Geyl in 
jong Dietschland van 8 Juli 1932 „practische politici . 

belemmeren de verbreiding der Groot-Nederland
sche gedachte in het Noorden, en dat in zeer 
sterke mate. 

Groote dingen komen nooit tot stand, doordat 
men, angstvallig naar de meerderheid kijkend, met 
het oog op die meerderheid zijn houding bepaalt, 
maar door de meerderheid te leiden, te stuwen, in 
de gewenschte richting. De fout van U, Groot-
Nederlandsch gezinde aanhangers van een federa
tie Vlaanderen-Wallonië, is, dat gij te veel kijkt, 
kijkt, naar de groote mogendheden, naar de meer
derheid in Vlaanderen, naar de meerderheid in 
Rijks-Nederland, maar niet leidt. Gij mist stuw
kracht, gij mist het krachtig geloof, dat bergen 
verzet en meerderheden onder gejubel achter U 
zal doen optrekken. Gij, met Uwe voorzichtige 
pasjes naar „het bereikbare", met Uw belang-
hechten aan snelle kiezerswinst, gij werkt ver-
lammend op onze beweging, gij doodt geestdrift 
en gij verwekt onderlingen strijd! 

En daarom, Groot-Nederlandsch gezinde aan
hangers eener federatie Vl.-Wall., gij, die de stuw
kracht, het krachtige geloof niet over U kunt 
laten komen, trekt U terug, en laat het ijveren 
voor het federalisme over aan hen, die, al preve
len zij iets van een Groot-Nederland in verre toe
komst, tevreden zijn met de hervorming van een 
staat, die hen, ondanks trappen en verwonden, 
niet tot afkeer van dien staat heeft weten te bren
gen, omdat zij, zelve zich hiervan misschien niet 
bewust, verbelgischt zijn. 

Of hebt gij nog kracht, hebt gij nog geloof m 
onze zaak? Welaan, volgt ons dan! 

Daar staan wij, taai en trotsch, bij zelfgenade 
vorsten, 

Die durven, één alleen, wat duizenden niet 
dorsten, 

En zwaaien door den wind de losse vaan der 
kracht. 

S. D. G. 

EEN BELANGRIJK PROGRAMMA-PUNT 

Wij vestigen de aandacht van onze lezers op 
onderstaande punten van het programma van de 
Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, 
qeleid naar de bladen ons wisten mede te dee-
len — door Ir. A. A. Mussert, en haar zetel heb
bend te Utrecht: _ 

1. De deelen van het Rijk in Europa, Azie en 
Amerika steunen elkander onder alle omstandig
heden zoo krachtig mogelijk en vormen naar bui
ten 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. 

Aan de toelichting ontkenen wij: 
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„Voorwaar, wij weten wel, dat de geestkracht 
van het Nederlandsche volk stelselmatig reeds 
gedurende verscheidene generatiën wordt onder
mijnd; dat de bevolking wordt ingeprent, dat wij 
niets te beteekenen hebben, dat wij ons zelfs niet 
eens kunnen of mogen verdedigen, dat wij leven 
bij de gratie van de Groote Mogendheden, dat 
Indië van ons zal worden afgescheurd, dat wij 
machteloos zijn, dat het min of meer onbehoorlijk 
is om voor de stam- en taalgenooten buiten de 
Rijksgrenzen sympathie te hebben, dat wij eigen
lijk stil in een hoekje behoorden te kruipen en 
daar blij zijn, dat wij geen pak slaag krijgen!" 

En het tweede programma-punt, hierboven ge
noemd, wordt in het bijzonder aldus toegelicht: 

,,Dit programmapunt volgt logisch op het eer
ste. Immers hierboven hebben wij ons rekenschap 
gegeven van den band tusschen de drie leden van 
het gezin, dat door den Nederlandschen Staat ge
vormd wordt. Nu komt het er op aan, de verhou
ding 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) ge
wapende Vlaamsche boeren in den Guldenspo
renslag, de aanvallende Fransche ridders hun be
komst gaven. Het spreekt vanzelf, dat wij, Ne
derlandsche 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 agressieve voornemens van andere 
volkeren, dat deze daarmede geducht rekening 
zullen moeten houden, hetgeen ons in alle opzich
ten ten goede zal komen. Alle naties ter wereld 
zoeken bondgenooten voor den strijd om het be
staan. Onze eenige natuurlijke bondgenooten zijn 
onze stamverwanten. Het is hun en ons belang de 
stamverwantschap te gebruiken als grondslag voor 
onze onderlinge verhouding. Wij eischen onze 
rechtmatige plaats, en zullen ons daar niet van 
laten afdringen." 

Dat het min of meer onbehoorlijk wordt geacht 
voor de „stam- en taalgenooten buiten de Rijks
grenzen" sympathie te hebben, achten wij niet 
geheel juist: sympathie, dat mag, maar meer dan 
sympathie, dat is onbehoorlijk. Intusschen ont
houden wij ons, althans voorloopig, van verdere 
op- of aanmerkingen op deze toelichting. Wel 
meenen wij er de aandacht op te moeten vestigen, 
dat, hoewel het tweede programmapunt de volle 
instemming van ons, Groot-Nederlanders, kan 
hebben, wij langs geheel anderen weg tot het 
uitspreken van deze wenschelijkheid komen. De 

Nationaal-Socialistische beweging heeft zeer dui
delijk in de eerste plaats het Rijks-Nederlandsch 
belang voor oogen; zij meent, dat dit belang 
een zoo nauw mogelijk samengaan, ook in staat
kundig opzicht, met „de deelen van den Dietschen 
stam" vereischt. Wij, Groot-Nederlanders, achten 
een staatkundige band tusschen Noord- en Zuid-
Nederlanders, in 't bijzonder noodzakelijk voor de 
innige cultureele éénwording onzer tengevolge van 
de staatkundige breuk verscheurde volksgemeen
schap, en wij letten daarbij niet alleen op de 
belangen van het grootste deel, Rijks-Nederland, 
maar op die van van het geheel. Ons uitgangspunt 
is dus geheel anders, evenzeer anders als dat van 
naar wij meenen de meesten van hen, die zich 
„cultureele Groot-Nederlanders" noemen, in wer
kelijkheid echter Rijks-Nederlanders zijn, die, ze
ker niet ten onrechte, versterking van het Neder
landsche element in de „stamdeelen" in het 
belang van Rijks-Nederland achten. Dezulken 
hebben thans politieke tegenvoeters gekregen. 

De aanhangers dezer voor Noord-Nederland 
nieuwe beweging hebben begrepen, dat men niet 
Groot-Nederlandsch in de gewone beteekenis van 
het woord behoeft te denken, om de staatkundige 
éénwording van Noord en Zuid wenschelijk te 
achten. Zal dit besef ook bij de oude partijen door
dringen? 

Hoe het zij, wij gaan onzen eigen gang, niet 
zonder vreugde echter over het feit, dat datgene, 
wat ons in de oogen van vele, op afgetreden Klein-
Hollandsche paden voortsukkelende Nederlanders 
verdacht maakte, thans op het programma van een 
Rijks-Nederlandsche beweging voorkomt. 

L. 

„BARBAREN"? 

In een artikel over „Engelsche Badkamers" in 
het Algem. Handelsblad (26 Maart Ocht.bl.) heeft 
I. I. B. het eerst over een oud Romeinsch bad, op
gegraven en weer in gebruik gesteld te Londen, 
„Dat is zoo groot en diep en klaar, dat men erin 
„kan zwemmen. Want de Romeinsche beschaving 
„bouwde geen huizen zonder badkamers". Maar 
dan laat hij erop volgen: „Maar de Germaansche 
„barbaren vaagden al die fraaiigheid weg en 
„bleven vieze barbaren de middeneeuwen door, in 
„de zestiende, zeventiende, achttiende eeuw." 

Een ondeskundige Germanenhater als de schrij
ver in het Algemeen Handelsblad, verdient met 
een, in een half uur uit zijn duim gezogen artikel, 
méér dan ooit het geldelijk loon zal zijn van hem, 
die na lang gewetensvol onderzoek zou schrijven 
over „de Lichaamsreinheid bij de Beschaafde Ger
manen". 

Er is, sedert de overdreven verheerlijking onzer 
Germaansche voorouders door Duitsche onderzoe
kers, een keer gekomen in de wetenschap, waarbij, 
na de ineenstorting van het Duitsche Rijk door den 
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oorlog, het opgeld doet de Germanen neer te halen. 
De Latijnsche cultuurpropaganda is uiterst handig 
bezig ons weer terug te brengen tot de verouderde 
mythen van in beestenvellen gehulde Germanen, 
die in boomstammen rivieren afzakten. Dit neemt 
niet weg, dat I. I. B. zich schamen moest èn om zijn 
onkunde èn vooral om de lichtvaardigheid waar
mede hij niet alleen onze voorouders, de oudst be
kende Germanen maar zelfs de lateren, beschuldigt 
„vieze barbaren" geweest te zijn. Er zijn geen viezer 
barbaren geweest dan de zuidelijke volken èn op 
hun lichaam èn op hun woningen. De eeuwen door 
staan zuidelijke reizigers verbaasd over de reinheid 
in het Noorden. „ 

Allereerst iets over het begrip „barbaar . Nie
mand weet den oorsprong precies. Sommigen hou
den het voor een klanknabootsend woord waarmede 
de Grieken „vreemde taal bedoelden. Anderen 
meenen, dat het samenhangt met „Berber ' een oud 
beschaafd Middeleeuwsch zeeras, dat ook nu nog, 
hoewel tweeduizend jaren overheerscht, Noord- en 
Oost-Afrika bewoont. In géén geval bedoelde 
„barbaar" te kennen te geven tevens in te houden 
"lage cultuur", al kon het overdreven nationalisme 
der Grieken evenals nu, tot onderschatting van 
vreemde culturen leiden. 

Sla er maar Leopold: „Uit de leerschool van de 
spade" II blz. 6 op na, dat de klassieke Romeinen 
aan het woord „Barbaar", evenmin als de Grieken, 
een ongunstige beteekenis hechtten, zij eerder vo 
afqunst waren op Germanen en Kelten. Niet te 
verwonderen, omdat deze en andere onderworpen 
volken, in aangeboren cultuur minstens de gelijken 
zoo niet de meerderen der Romeinen, al spoedig tot 
de hoogste rangen in het rijk opklommen. 

Nu ter zake. Vast staat, dat de Romeinen heusch 
niet zulk een hooge cultuur hadden, vóórdat zij,^de 
militairistische barbaren der oudheid, van door hen 
onderworpen hooger cultuurvolken als Etrusken, 
Galliërs (lees er Camille Jullian maar op na), 
Grieken, Iberiërs, Egyptenaren en Perzen, wat cul
tuur hadden afgekeken. Indien wij thans nog ver
bluft staan over hun „cultuur", moet daarbij be
dacht worden, dat zij een staat gegrondvest hadden 
op slavenarbeid en plundering der provincies, 
waardoor te Rome allereerst, maar ook in de mili
taire nederzettingen van hooge generaals, een luxe 
kon worden ten toon gespreid, die door hen goed
koop verworven was. Ongeveer één derde der vrije 
bevolking van Gallië werd door Caesar „sub 
corona" als slaaf verkocht of gedood. Men kan 
noq nalezen, hoe het rijke zilverland Ibene ge
brandschat werd, zoodat er geen zilver meer over
bleef, hoewel eens in Tartessos de paarden uit 
zilveren ruiven aten. Men stal de Obelisken uit 
Eqypte, zoowel als de marmerbeelden ^an Grie
kenland. Nog erger, men kocht Grieksche beeld
houwers en philosophen voor een appel en een ei 
op de slavenmarkt te Rome. Vedius Polho mestte 
zijn visschen met levend slavenvleesch. Zoo ge
makkelijk was het, ten koste der veroverde volken 
rijk en beschaafd te worden, dat, toen Cicero aan 

Caesar vroeg om een vriendje voort te helpen, deze 
hem antwoordde maar ieder te sturen, dien hij ge
schikt achtte, hij, Caesar, zou hem rijk maken. 

Welnu, in dat systeem pastten de groote publieke 
badhuizen, die niet alleen te Rome, maar ook te 
Trier en Londen verrezen. Omgekeerd weten wij 
dat deze badhuizen niet in verval raakten, doordat 
„vieze barbaren" zich niet baadden, maar alleen 
omdat deze kostbare inrichtingen slechts pasten in 
het sociale stelsel der Romeinen: slavenarbeid en 
toelagen uit de met plundering en zware belastingen 
gevulde rijkskassen. Dat in elk Romeinsch huis een 
bad voorkwam, geldt beslist niet voor de Romein-
sche steden, omdat juist de openbare kostelooze 
baden, die te Rome talrijk voorkwamen, uitsluiten. 
dat de bevolking thuis baadde. Te Rome had men 
groote huizenblokken, met verscheiden étages, echte 
woonkazernes dus, „insulae genaamd, en die 
hadden geen baden! Al woonden daar geen „bar
baren"! 

En hoe staat het nu met de lichaamsreinheid bij 
de Germanen, die zoogenaamde „vieze barbaren ? 
Geen Romeinsch journalist zou het gewaagd hebben 
zulk een onkunde ten toon te spreiden over de Ger
manen als I. I. B. deed. 

De Romeinsche journalist zou, vóór dat hij over 
vieze Germanen zou durven schrijven, eerst Tacitus 
hebben nageslagen, die in hoofdstuk 22 zijner Ger-
mania schrijft: „Dadelijk na het ontwaken uit den 
„slaap, dien zij dikwijls tot op klaren dag rekken, 
„baden zij zich, meestal warm, omdat bij hen de 
''winter het grootste deel des jaars heerscht." Dit 
warme bad doet vermoeden, dat zij dezelfde ge
woonte hadden als nu nog de Skandinaafsche 
volken. Wat hun laat opstaan betreft. Dr. van 
Rooyen teekent in zijn uitgave aan, dat de Romei
nen vóór zonsopgang plachten op te staan. Hierbij 
valt te bedenken, dat in Italië de dagen gelijkmatig 
zijn en ook de levenswijs regelmatiger, maar dat 
in het Noorden de zomer korte nachten medebrengt 
en des winters het gure klimaat tot werkeloosheid 
doemt en door die omstandigheden dus zoowel s 
zomers als 's winters het opstaan vóór zonsopgang 
geen zin heeft. 

Maar hieruit staat dus vast, dat de Germanen 
lichaamsreinheid betrachtten. Dat niet alleen. Want 
Tacitus zou zulk een gewoonte niet hebben ver
meld, als zij niet afweek van dien der Romeinen. 
De Germaan die thuis baadde, deed dit onmiddel
lijk na het opstaan. De Romein deed het pas, zoo
dra hij qeleaenheid had naar het badhuis te gaan, 
wat tevens insluit, dat hij het ook wel eens met 
deed, wanneer hij niet tot de rijke lanterfanten be
hoorde. 

Deze gewoonte van zich te baden, hebben de 
Germaansche volken behouden de Middeleeuwen 
door. Dit is de tweede onwaarheid waarop wij 
I. I. B. betrappen. In onze Middeleeuwsche steden 
bestonden verschillende openbare badgelegenheden. 
Zijn bewering wordt pas juist na de 15e eeuw en 
dank zij Erasmus weten wij de reden, waarom na 
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de 15e eeuw de gewoonte van zich te baden ophield 
en de tot toen bestaande openbare, vaak kostelooze, 
meest gemengde baden werden gesloten. Dat deed 
de pest, die toen Europa herhaaldelijk teisterde. 
Erasmus verhaalt, dat men ontdekte, dat deze bad-
gelegenheden haarden van besmetting vormden. 
Pasteur en Koch waren nog niet geboren. Vast
stellend, dat de pest door badwater verbreid werd, 
meende men, dat het baden het lichaam verzwakte. 
De openbare badgelegenheden werden gesloten, 
men schuwde het water. Zoo raakte het baden in 
onbruik. Vergeet niet dat de toenemende bevol
king verontreiniging der openbare wateren mede
bracht, terwijl het schaarsche zuivere water be
stemd bleef voor drinkwater en voedselvoorziening. 

Nog in onze dagen, gewapend met onze kennis, 
heeft men kunnen vaststellen, dat alle zwemgele-
genheden, zooals die in onze steden, meestal in de 
stadsgrachten werden ingericht, herhaaldelijk aan
leiding gaven tot typhusgevallen en zware keel
aandoeningen. Wij weten thans de oorzaak, maar 
dit noopt ons tevens om de geslachten van na 1450 
van viesheid vrij te pleiten, omdat zij, hulpeloos 
staand tegenover de ontzettende rampen, die de 
pest over hen bracht, om zéér gegronde redenen 
het baden afschaften. 

Ik weet niet wat voor snaak zich achter de letters 
I. I. B. verschuilt, en ik beschuldig niet gaarne in 
den blinde. Maar het komt mij toch voor, dat hij 
een levend voorbeeld ervan is, met hoe weinig 
kennis men tegenwoordig volstaan kan om jour
nalist te zijn en ook de redactie gaat niet vrij uit, 
dat zij zulk een bok aan haar aandacht liet ont
snappen, nog wel op zulk een opvallende plaats als 
de rubriek „Van overal". 

Was het nu maar een gewone bok, dien ieder 
schiet, die haastig werken moest, dan zou ik niet 
de moeite hebben genomen erop te wijzen. Maar 
het lijkt er tegenwoordig op, dat het mode is om af 
te geven op al wat Germaansch is en de Germanen 
neer te halen. Al zijn de dagen der romantiek voor
bij, toen alles wat Germaansch was, edel moest zijn, 
al glimlachen wij om „Nederlandsch bloed van 
vreemde smetten vrij", het gaat niet aan om de 
Germanen, wier bloed toch overwegend het onze 
is, in strijd met vaststaande feiten, als „vieze bar
baren" af te schilderen. Zij waren noch vies, nóch 
barbaren. 

En zooals ik reeds eerder schreef, beschaving 
behoort niet te worden afgemeten, eenzijdig, naar 
de luxe van een internationale wereldstad als Rome 
was, maar naar den welstand en het welzijn der 
massa. Voor mij is de eenvoudige, maar kernge
zonde beschaving van het afgesloten IJsland met 
zijn 200.000 inwoners van méér beteekenis, dan een 
stadsbeschaving als die te Rome was. En al heeft 
IJsland aan de beschaving der menschheid geen 
glans van klatergoud gebracht, wij mogen bij Rome 
niet vergeten, dat haar glans gebouwd werd op de 
volkomen vernietiging van groote beschavingen 
waarvan sommigen als die van Tartessos Rome 
duizenden jaren te boven ging, maar die zoo gron

dig vernietigd werden door Rome, dat na enkele 
eeuwen van Tartessos niets dan de bloote naam 
overbleef en zelfs de Romeinen niet meer wisten 
waar haar hoofdstad lag. VAN ES 

VREEMDE EERETEEKENS, VREEMDE 
SMEER 

In de Dietsche Gedachte kwam onlangs de vraag 
voor: Waarom ontvingen een vijftal officieren t 
Legioen van Eer? Waardoor verdienden zij dat? 
In 't algemeen zou het antwoord moeten luiden: 
zij verdienden 't niet. Immers alle staatsambte
naren, dus ook officieren, zelfs generaals, zijn be
dienden van den Staat, die hen betaalt en mogen 
dus zelfs niet diensten aan anderen bewijzen. Zoo 
is de regel in iedere geordende onderneming en 
maatschappij. 

Wanneer zij iets deden wat eene buitenlandsche 
Staat aangenaam is, dan deden zij 't in opdracht, 
ten minste in verband met den Staat, die hen be
zoldigt en die daarvoor dank of betaling ont
vangen moet. De Staat mag dan zijne bedienden, 
wanneer hij 't noodig vindt, bedanken, eventueel 
eene gratificatie geven, echter mag hij nooit toe
laten, dat zijne bedienden van de andere belang
hebbende partij geschenken in welken vorm ook, 
ontvangen, zelfs via zichzelf toebedeeld worden. 
In eene gewone onderneming wordt een bediende 
die steekpenningen zou aannemen, ontslagen. 

Wij kunnen verder niet aannemen dat de staats
bediende op eigen houtje een buitenlandschen Staat 
diensten bewijst. Zoo iemand verdient een be
straffing, ja zelfs ontslag. Discipline is er noodig. 
In iedere onderneming geldt, dat de bediende zijn 
volle werkkracht en scheppend vermogen ten 
dienste stelt van zijn werkgever. Misschien dat 
hij, de staatsbediende, in vrijen tijd wetenschappe
lijk of menschlievend werk verricht, niet in ver
band staande met zijne bezoldigde betrekking. 
Mogelijk, dat hij daarvoor erkenning ontvangt, 
maar dat kan dan alleen gebeuren van niet-pu-
bliekrechterlijke lichamen (wetenschappelijke of 
menschlievende diploma's of medaljes) want ver
richt hij iets wat voor een publiekrechtelijk bui-
tenlandsch lichaam van belang is, dan verricht hij 
werk voor een „concurrent", wat alleen in op
dracht van zijn eigen werkgever, de Nederland-
sche Staat, mag geschieden. 

Logischerwijze kan dus een staatsbediende 
eigenlijk nooit van een buitenlandschen Staat eene 
belooning, in welken vorm ook ontvangen. Hij 
hoort nooit te vergeten dat hij betaald bediende is 
en dat geldt zoowel voor een postbesteller als voor 
een generaal en voor een gezant en een minister. 

Eene andere zijde van 't vraagstuk van buiten
landsche onderscheidingsteekenen is dat 't be
vreemding wekt, wanneer een groot aantal Ne
derlanders door een zelfde of twee zelfde vreemde 
Staten bedacht wordt. Men moet 't als eene ver-
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regaande onbescheidenheid voelen als zulke Sta
ten zich geroepen voelen Nederlanders bosjesge-
wijs te onderscheiden. Immers als zij eene onder
scheiding verdienen, dan kan de Nederlandsche 
Staat dat doen. Vindt onze Staat dat 't onnoodig 
is dan is 't vreemd, dat de buitenlanders zich 
geroepen voelen om troostprijzen uit te deelen. 
Feitelijk voor onze regeering een slag in het ge
zicht (voelt ze dat niet?) 

Echter ! Het zou nuttig zijn eene statistiek 
te maken van de getallen Nederlandsche en 
vreemde onderscheidingen in de laatste jaren in 
Nederland of aan Nederlanders uitgedeeld, de 
vreemde verdeeld naar de milde gevers. Het zou 
zeker belangwekkend zijn. Zou t ons verbazen 
als Frankrijk en België als schenkers bovenaan 
stonden? Dan komt de vraag of de lintjesuitdee-
ling niet eene bedoeling heeft, n.1. de „beschon-
kenen" gunstig voor Franco-België te stemmen. 
Het zou te ver gaan om te beweren, dat zij allen 
volksverraders zouden zijn die een dergelijk eer
betoon, in vele gevallen misschien origewenscht, 
aannemen. Maar ijdelheid is soms erger dan win
zucht (hebben wij niet een Hollandsch Legioen 
van Eerclubje?) en de sluwe Latijnen snappen dat 
beter dan de botte Noorderlingen. Zulk een lintje 
is dikwijls zooveel als een doekje op de oogen en 
watjes in de ooren waar 't vaderlandsch belang 
in het geding komt. Is zulk een belegioend of be-
leopold mensch niet aan zich zelf verplicht voor 
't tweede vaderland op te komen, Fransche ver-
eenigingen en kultuurleurderij te steunen, Fransch 
op de Lagere School te kweelen, enz.? 

Jammer genoeg zijn wij nuchtere Hollanders zoo 
gevoelig voor een klopje op den rug, vooral als 
de hand een beetje geparfumeerd is. 

Het is toch eene kwestie van zelfrespekt, om 
niet te zeggen logica, ja zelfs van zelfbehoud dat 
onze Staat in elk geval aan Staatsbedienden in 
ruimsten zin niet toestaat om onderscheidingen 
van een vreemden Staat aan te nemen net zoo 
min als gratificaties. 

Het zou eene kwestie van opvoeding zijn tegen 
minderwaardige ijdelheid, als t zelfs aan iederen 
Nederlander verboden werd vreemde ordeteeke-
nen aan te nemen, en uit politiek en pultureel oog
punt zeker verstandiger. 

M. G. 

ROZEN UIT HET ZUIDEN 

Van België aan: 
Ir. W. Hupkes, chef van dienst bij de Nederland

sche Spoorwegen, te Bilthoven (ridder in de 
Kroonorde). 

Van Frankrijk aan: 
Ir. P. J. J. L. Gadiot, te Breda (officier d'Acadé-

mie). 

Ir. Paul Schaepkens van Riempst, geboren te 
Maastricht (!), leider der havenwerken te 
Rio de Janeiro (ridder Legioen van Eer).1) 

De stroom is tijdelijk geluwd, het is vacantie ge
weest 

Wel zeer zonderling, dat Frankrijk tegenwoor
dig berichten over deze zegeningen aan de Neder
landsche pers stuurt. Ons is het zeer wel. Maar be
wijst men den vriendjes, of hun, die men tot 
vriendjes hoopt te maken, wel een dienst, door hen 
zoo openlijk aan te wijzen? 

Terecht schreef de Avondpost in zijn nummer 
van 4 September 1.1., dat wij het uitdeelen van 
ridderorden aan talrijke Nederlanders als een 
Belgische en Fransche soort van „geestelijke om-
kooperij" (juister nog: als een poging daartoe) 
beschouwen. Geenszins willen wij echter bewe
ren, dat al deze geridderden er besef van heb
ben, dat dit de bedoeling is der vele onder
scheidingen, geenszins ook, dat allen als „omge
kocht" moeten worden beschouwd. Er zijn er ge
lukkig nog, die aan zulke lintjes geen waarde 
hechten, of die, daarmee begiftigd, geen beden
kelijke genegenheid voor den vreemden staat 
gaan koesteren, omdat zij te goede Nederlanders 
zijn. Wie echter ontkent, dat niet weinigen, wien 
menschelijke ijdelheid niet vreemd is, zich er door 
gestreeld gevoelen, dankbaar zijn jegens den 
staat, die hen op deze wijze onderscheidde, heeft 
een niet zeer helderen kijk op de menschelijke 
natuur, en is bovendien blind (het is helaas een 
in Nederland veelvuldig voorkomende blindheid) 
voor de slinksche wegen, waarlangs sommige staten 
hun doel trachten te bereiken. 

Van Fransche zijde worden tegenwoordig aan 
de pers opgaven verstrekt van Nederlanders, die 
men met een lintje meende te moeten „onderschei
den"; op zulk een lijstje bevond zich onlangs ook 
de Waalsche predikant te Rotterdam, ds. L. P. 
Reyss. En in navolging van het persbericht ver
meldden ook wij zijn naam. De Avondpost deelt 
thans mede, dat ds. Reyss een „Fransche predi
kant" is (de bedoeling zal wel zijn: een predikant 
van Fransche nationaliteit) en noemt het een ab
surditeit, dat wij ook dezen Franschman, die van 
zijn eigen staat een Legioen ontving, op onze lijst 
van „geestelijk-omgekochten plaatsten. Wij er
kennen de fout, dat wij hebben nagelaten naar de 
nationaliteit van dezen predikant een onderzoek 
in te stellen, en hadden moeten bedenken, dat in 
enkele plaatsen inderdaad nog vreemdelingen als 
geestelijke leiders van groepen Nederlanders op
treden, wat wij een allerminst gelukkigen toestand 
achten, die niet lang meer moge bestendigd blijven. 
Indien wij wel zijn ingelicht, vormen sommige 
W^aalsche gemeenten brandpunten van Fransch-
gezindheid, die een goed-Nederlandsche gezind-

1) Vanwaar deze plotselinge liefde voor Nederlandsche 
ingenieurs? 

42 
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heid in den weg staat. Maar — hier zijn wij reeds 
buiten het gebied der „Rozen uit het Zuiden" ge
treden, die men — wij geven het de Avondpost 
gaarne toe — ook „Doornen uit het Noorden" 
zou kunnen noemen. Inderdaad, ook door te prik
ken en te wonden streven wij er naar, ons volk 
Kederlandscher te maken en ongezonde genegen
heden voor vreemde staten uit te roeien. Wil de 
Avondpost dit „droevig-eenzijdig" noemen, het 
zij zoo. 

DISTELS 

De geest van Ouchy — de geest van Brussel 
Alleen de Fransche tekst van het Nederlandsch-

Belgisch handelsverdrag draagt een officieel ka
rakter. De geest van Ouchy, zeide men ons ter 
verklaring. De geest van Brussel, zouden wij lie
ver zeggen. Maar hoe het zij, wij hopen, dat de 
Nederlandsche volksvertegenwoordiging nu ein
delijk ontwaakt, en deze on-Nederlandsche geesten 
zeer spoedig, en zeer hardhandig ook (want het 
begint te vervelen) verwijdert uit het betooverde 
huis aan het Plein. 

De geest van het Algemeen Handelsblad 
Ons lievelingsblad is in onzen lievelingsstaat, 

België, naar het mededeelt, o.m. verkrijgbaar te 
Brussel (waarom niet Bruxelles?) in een kiosk 
„face Magasins Bourse", en bij Praxel, „vendeur 
intérieur Gare du Nord", te Gent in de stations
kiosk „Saint Pierre", te Knocke in de stations
kiosk en de „aubette de la Station vicinale", te 
Middelkerke in een dergelijke aubette, en in het 
dorp, dat den Haan heet, maar door het „Neder
landsche blad „Le Cocg wordt genoemd, even
eens in de „aubette de la Station". 

Redacteuren en administrateuren van het Han
delsblad schijnen bijzonder prijs te stellen op de 
vriendschap van onzen minister van Buitenlandsche 
Zaken. 

Belgische bedevaartgangers 

Men vraagt ons, of het geen aanbeveling ver
dient, de heeren van Cauwelaert, Heijman, Sap 
e.d indien zij weer een poging wagen den Ijzer
bedevaart door hunne tegenwoordigheid te ver
belgischen, slechts met een lendendoek in de 
Belgische kleuren gekleed, en met een bordje 
waarop: „Ik ben goede-Belg" om den hals, bij de 
„Minoterie" te kijk te stellen. 

Wij voor ons zijn van oordeel, dat goede Bel
gen die het: „België is tóch nog voordeeliger" tot 
leus hebben verheven, bij deze plechtigheid niet 
passen, in 't bijzonder niet Belgen, die als Vlamin
gen werden geboren, en dat zij, vooral in al hun 
naaktheid tentoongesteld, een al te schrille tegen
stelling zullen vormen met den toren waarop de 
letters A.V.V., V.V.K., zijn aangebracht. 

In 't Latijn zingen 

..Altijd weer iets nieuws. Dit had ik nog niet 
gehoord: door kinderen in een gesticht voor ver
waarloosde jeugd (wij weten dus helaas uit welk 
milieu zij komen, welke taal daar gesproken wordt, 
wij kennen de rauwe stemmen) door deze kin
deren niet alleen meerstemmig mooi te hooren 
zingen, maar Latijnsche liederen, en het Latijn 
zeer goed uitgesproken, het ontroerde! En dan die 
heerlijke vorm van musiceeren, niet met den kou
den dirigeerstok, maar de dirigente (dochter van 
den directeur, den heer H. Langendonk) aan het 
orgel zittende, de kinderen om het orgeltje heen, 
(zij deden waarlijk denken aan de zingende 
engelen om het orgel van de Heilige Caecilia, van 
van Eyck), gedirigeerd door een vriendelijk in
spireerend hoofdknikje, dan tot die en dan tot die 
gericht. 

Hierop zijn wij vergast in de Nieuwe Kerk te 
Amersfoort, bij het 25-jarig jubileum van „Kin-
derzorg Utrecht . Zoo iets geeft plotseling een 
kijkje midden in het hart van zoo n gesticht, de 
dochter van den directeur in zoo'n innige verhou
ding met de meisjes, te zamen zich verheffend in 
schoonen zang, den Allerhoogste aanbiddend." 

Aldus schrijft Mr. A. de Graaf in de Mede-
deelingen van den Centralen Bond voor Inwen-
digen Zending. Het is inderdaad zeer ontroerend, 
deze kinderen, zingend in een taal, waarvan zij 
niets begrijpen! 

Losscheuren en losweeken 

Iemand een buidel geld uit de hand scheuren, 
om den inhoud vervolgens in de kas der R. K. 
Staatspartij te storten, of iemand zoo te doen ont
branden in liefde voor deze partij, dat hij naar 
haar penningmeester gaat, om hem den buidel 
ter hand te stellen, het komt, volgens „het Huis
gezin , op hetzelfde neer: „hoe de haas gegeten zal 
worden, is een kwestie van den kok, maar hij 
wórdt gegeten." Wij hebben een sterk vermoe
den, dat velen, met ons, deze opvatting wel zeer 
zonderling zullen vinden, en ons zullen toegeven, 
dat het geheel iets anders is, gewelddadig een ge
deelte van den Belgischen staat af te scheuren 
en in te lijven, dan er aan mede te werken, dat het 
thans gedeeltelijk gedenationaliseerde Nederland
sche gedeelte van België's bevolking, gekuischt 
en van Belgische smetten bevrijd, een steeds ster
kere neiging gaat gevoelen om met zijn noorde
lijke volksgenooten in één staatsverband te wo
nen. In het ééne geval geweld, in het andere aan
wending van geestelijke middelen, het verleenen 
van geestelijken steun aan de pogingen der Vla
mingen, om zich te ontbelgischen. Wij gevoelen 
dit als een zeer sterke tegenstelling, al moge het 
waar zijn, dat het resultaat voor België in beide 
gevallen even onaangenaam zal zijn. Het spijt en 
verwondert ons, dat het Huisgezin deze tegenstel-
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ling niet erkent, en thans zelfs van „woordenspel" 
spreekt. 

Intusschen hebben wij er de leiding van de R.K. 
Staatspartij geenszins een verwijt van gemaakt, 
dat zij zich niet op Groot-Nederlandsch stand
punt stelt. Wij hebben haar slechts op eenige min
der gelukkige formuleeringen gewezen en als een 
juistere — zéker niet Groot-Nederlandsche — ge
noemd: „opkomen voor ongewijzigde handhaving 
van de grens tusschen beide staten." Een niets
zeggende frase immers is en blijft naar onze mee
ning: „eerbiediging van de souvereiniteit van elk 
der beide staten over eigen gebied," en als het in
derdaad de bedoeling dezer woorden is, tegen de 
Groot-Nederlandsche gedachte stelling te nemen, 
dan is men daarin o.i. niet zeer geslaagd. 

„Meent de Dietsche Gedachte", zoo vraagt het 
Huisgezin, „dat van een goede verstandhouding 
tusschen België en ons land sprake kon zijn, wan
neer Nederland het standpunt van het Groot-
Nederlandsche orgaan innam, dat België moet 
verdwijnen?" Neen, luidt ons antwoord daarop, 
zéker niet, maar van een goede verstandhouding 
tusschen België en ons land kan immers tóch niet 
sprake zijn, daar de anti-Nederlandsche staat 
België onzen Vlaamschen volksgenooten bij hunne 
pogingen, om zich naar eigen Nederlandschen 
aard te ontwikkelen en volkomen baas in eigen 
huis te worden, zonder inmenging van vreemden 
(al zijn die vreemden mede-staatsburgers), in den 
weg móét staan, tot het rekken van zijn leven. En 
behoeft voor het gevaar, dat een niet-bestaande en 
ook niet-mogelijke goede verstandhouding te loor 
zal gaan, te worden gevreesd? 

J. VAN SCHERPENZEEL. 

BOEKBESPREKING 

De Hoorn schalt, door Antoon Thiry. 
(N.V. Em. Querido's Uitgevers-Mij., 
Amsterdam). 

De Vlaamsche verteller Antoon Thiry, de 
schrijver van „Het schoone jaar van Carolus , 
„De Droomer", „Mijnheer Pastoor en zijne voge
lenparochie" en menig ander folkloristisch getint 
Vlaamsch verhaal, heeft zich aan een „politieken" 
roman gewaagd, waarvan het Vlaamsch-Natio-
naal activisme (1914—1919) het onderwerp 
vormt. 

De uitgever van dezen „politieken roman heeft 
in het kort de geschiedenis in een prospectus na
verteld. Waarschijnlijk is deze samenvatting van 
den schrijver Ant. Thiry zelf en daarom geven 
wij haar hier weer, tevens ook omdat de politieke 
strekking van den roman — waarom het ons hier 
te doen is — erin duidelijk wordt aangegeven: 

„Vader Storme, beeldsnijder en meubelmaker. 

in zijn werk nog een echte middeleeuwer, maar op 
het gebied van godsdienst en levensbeschouwing 
onbewust een stille dweper, heeft een zoon, Jan, 
die tijdens den oorlog in het bezette gebied en 
met den steun van de bezettende macht, meedoet 
aan den Vlaamsch-nationalen strijd, met als doel 
het veroveren van een eigen Vlaamsch staats
wezen. De oude man, voor wien het woord: ge
zag, zoowel wereldlijk als geestelijk, niet ijdel is, 
lijdt geweldig onder dezen toestand. Temeer daar 
zijn tweede zoon, Lucas, als vrijwilliger aan het 
Yzerfront den Duitschen indringer bekampt, uit 
wiens handen allerlei hervormingen worden aan
vaard. Zijn vrienden — mijnheer Bergmans, een 
stille, filosofische natuur, die nog in de 14de en 
15de eeuw leeft, en Provo, de muziekleeraar en 
organist, een ouderwetsche romanticus — steu
nen hem om Jan tot andere inzichten te brengen. 
En ook Dr. van den Ende, de verloofde van zijn 
dochter Goedeke, bindt den strijd aan tegen wat 
hij noemt: het politiek avontuur, waarvan hij niets 
dan ellende voor Vlaanderen verwacht. Maar 
Jan weert zich. En na een tijd van theoretiseeren 
neemt hij met de daad deel aan den opbouw van 
een eigen Vlaamsch sociaal leven in hun stadje. 
Allerlei organismen, die ten doel hebben den 
nood van het volk te lenigen, worden gesticht en 
tot bloei gebracht, zeer tot spijt van de franskil-
jonistische machthebbers met hun aanhang. Zon
der dat hij zich duidelijk bewust is van wat zich 
in hem voltrekt, komt vader Storme — en ook 
zijn vrienden — daardoor tot een heel ander in
zicht in den Vlaamschen strijd. Alleen Dr. van 
den Ende blijft zich hardnekkig tegen alles ver
zetten. Doch als door de Duitsche revolutie en 
den opmarsch der Entente in 1918 dit alles in 
elkaar stort en Jan met zijn medestrijders in bal
lingschap naar Holland moet, is er toch door die 
kortstondige actie zooveel gewekt, dat iedereen 
thans duidelijk het einddoel van den strijd ziet: 
de Vlaamsche zelfstandigheid. Drie groote stroo
mingen waren uit de vooroorlogsche Vlaamsche 
beweging gesproten, het activisme in het bezette 
gebied, de frontbeweging in het veldleger, en het 
passivisme, de leer van hen, die van geen actie 
tijdens den oorlog wilden weten. De twee eerste 
lossen zich nu op in het Vlaamsch Nationalisme. 
Luc. stelt zich in hun stadje aan het hoofd er van. 
Dr. van den Ende, als vertegenwoordiger van de 
derde, voelt zich nu ook door de omstandigheden 
gedrongen op te treden. Hij doet dit wel binnen 
het kader der bestaande partij-politiek, maar 
blijkt niet minder radicaal dan de anderen. 

Dit gebeuren speelt zich af tegen een dicht-
gestoffeerden achtergrond van nood, honger, 
werkloosheid, corruptie en andere droeve en 
groote dingen, eigen aan een tragischen tijd. 

Uit deze samenvatting zou men wellicht op
maken, dat Thiry een roman heeft geschapen vol 
wisselende tafereelen en dramatisch gebeuren. 
Dit is niet het geval. Het is een rustig verhaal 
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met vele, te vele gesprekken tusschen de weinige 
personen die in den „roman" optreden. Het is 
er den schrijver om te doen geweest, aan te too-
nen, hoe in een kleine Vlaamsche stad het 
Vlaamsch-nationaal activisme onder de Duitsche 
bezetting is ontstaan en is gegroeid. De personen 
voeren gesprekken en nog eens gesprekken, vrij
wel steeds over hetzelfde onderwerp: het 
Vlaamsch activisme. Men krijgt een goeden kijk 
op de psyche der activisten, maar de „roman" 
mist actie, zelfs daar waar men die het meest zou 
verwachten, b.v. waar, na de ineenstorting der 
activistische politiek, de leiders of in den Belgi
schen kerker terecht komen, of naar Nederland 
en Duitschland uitwijken. Dit gemis aan drama
tiseering is het groote gebrek van dezen „roman". 
Wel is er deining en eenige pathos, waar Luc, die 
aan het Yzerfront door de Duitschers gevangen 
genomen is en naar Duitschland overgebracht 
wordt, kortstondig in het vaderlijk huis mag ver
toeven en daar vertelt hoe de Vlaamsche soldaten, 
om hun Vlaamsch-zijn, in het verfranschte Belgi
sche leger te lijden hebben. Hij richt vooral het 
woord tot Emiel, die met zijn zuster verloofd is en 
die aan het Vlaamsch activisme meedoet: 

„Drie jaren vernedering, gehoon en gesar met 
als afwisseling het cachot, 't is te veel, 't is al te 
veel. Als we nu ginder waren in die hel, 't eerste 
wat ik u zou laten zien, Emiel, zouden de kerk
hoven zijn. Ik zou zeggen: tel ze, de Vlamingen die 
hier liggen en de Walen. En dan zou 'k uw ge
zicht willen zien, dan zou 'k eens in uw hart 
willen kijken als ge die som hebt gemaakt: vijf 
tegen een! Dat zijn geen aktivistische theoriën, 
Mille, geen gevraag, of we wel dan niet naar ons 
recht mogen grijpen, opdat er ten minste een 
klein, klein beetje rechtvaardigheid zou heer-
schen. Dat is de ruwe werkelijkheid en met geen 
duizend „maren" helpt gij dat weg." 

Hij hijgde even en slikte iets door. 
„Maar, kom verder, Mille. Dan zou ik u bren

gen bij zoo'n bataljon Vlaamsche jongens. Onze 
jongens, bloed van ons bloed, leven van ons 
leven. En 'k zou u officieren laten zien, kerels 
met verdierlijkte tronies, waar ge schrik van krijgt 
van er naar te zien alleen, bijzonder als ze tegen 
dat gedweeë vee aan 't razen en tieren gaan: 
„boches", „sale flamin", „cochon", „activiste". En 
waag het niet te antwoorden, waag het zelfs niet 
een Vlaamsch lieke te zingen of ge vliegt het 
cachot in, een vochtigen kelder hier of daar onder 
een school of een gemeentehuis. Trek zoo maar 
op de loopgraven in om tegen Fritz te vechten 
en als ge dan gekwetst wordt, komt ge in hospi
talen waar de dokters uw taal niet verstaan en 
als ge iets doet dat niet heelemaal in den haak 
is, komt ge voor rechtbanken waar ze uw taal 
nog minder verstaan en als ge sneuvelt en ge 
wordt begraven, dan verbieden ze uw kameraden 
bij uw graf den naam van „God" en van „Vlaan
deren" uit te spreken. Dat 's allemaal echtig ge

beurd, Emiel-jongen! Dat is daar dagelijksche 
kost." 

„En weet gij wie de goeien zijn," vroeg hij ver
ontwaardigd verder. „De zatlappen, de wallebak-
kers, de vuilderikken, de beesten! Ge verstaat 
mij, he Emiel? Dat zijn de toonbeelden! Wie er op 
zijn eer staat, wordt uitgelachen voor een simpe
laar, voor een idioot! Gij ziet van hier, waar dat 
met het leger naar toe moest, als zulke dingen 
aan hooger hand worden aanbevolen. Een totale 
vergiftiging werd het van de ziel onzer jongens. 
Gelukkig, er kwam reaktie. De studiekringen 
werden gesticht, flamingantische kringen, hoe 
kan 't ook anders, onder de leuze: Alles voor 
Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus; om zich 
georganiseerd te verzetten tegen de verdierlijking, 
tegen de zedeloosheid. Aalmoezeniers, brankar-
diers die wat meer vrijen tijd hadden, zijn er de 
spil van. Och, al die vergaderingen en die zich 
steeds uitbreidende aktie, hoe bracht ons dat al
weer een riem onder 't hart en wat zou ik er u 
niet van vertellen kunnen! 

Dagen zou ik er voor noodig hebben. Maar 
toen kwam van hoogerhand nog wat anders los! 
Overal spionnen, overal die slangen van hun 
veiligheidsdienst — wat had het weinig met vei
ligheid te maken! — verklikking, aanklachten en 
een regen van straffen op al wie maar verdacht 
werd! Neen, wij mochten geen Vlamingen zijn. 
Nooit, nooit heb ik durven denken dat het frans
kiljonisme zoo gemeen, zoo vuil, zoo diaboliek 
was! Voor 't kleinste vergrijpke, voor een niets-
mendalle werden onze jongens, altijd maar onze 
jongens en de besten, de nobelsten 't eerst, bin-
nengepikt en afgevoerd. Naar waar zult ge vra
gen? Naar Fransche gevangenissen om door 
Fransche beesten van cipiers langzamerhand 
doodgemarteld te worden, — naar Nice, naar 
Orleans, naar Fresnes, door de Franschen zelf 
„het graf der Belgen" genoemd, waar boven de 
poort gebeiteld staat: 

Hier gaat men binnen sterk als een leeuw, 
En gaat men buiten, gedwee als een lam. 
Er -zijn er van daar teruggekeerd en wat die 

ons verteld hebben, Emiel, Emiel, als gij dat ge
hoord hadt, jongen!" 

Hij richtte zich op, verontwaardigd, zijn ge
zicht vlamde en zwaar als een hamer beukte zijn 
vuist op de tafel neer. 

„Weet ge, in Fresnes zijn er drie vleugels elk 
van 500 cellen, voorbehouden voor de Vlamin
gen. Peins eens, 1500 cellen in Fresnes alleen. 
Een Vlaamsch woord, een enkel en dat kost u 20 
matrakslagen op het naakte lijf. De cipiers zijn 
daar vrijgevochten! Eten krijgt ge er bijkans niet. 
En opdat de gevangenen de pap, waarmee ze 
zakskens moeten plakken, niet zouden opeten, 
doen ze er petroleum in. En nog wordt ze opge
geten door uitgehongerde sukkelaars, door Vla
mingen. 't Is om wanhopig te worden! Wat hebben 
wij toch misdaan om zoo afgebeuld te worden." 

Nadat de oorlog ten einde is, keert Luc uit de 
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Duitsche krijgsgevangenschap terug, waar hij, te 
midden van zoovele andere Vlaamsche soldaten, 
nog meer dan te voren radikaal Vlaamschgezind 
is geworden, en voert nu verder den Vlaamsen-
Nationalen strijd in zijn stedeken. Zijn activisti-
sche broeder Jan (Jehannes) is ondertusschen 
naar Holland uitgeweken... en schrijft van Noord-
wijkerhout uit brieven aan zijn vader. Een van 
deze brieven krijgen wij op blz. 316, aan het eind 
Van den „roman", te lezen: het is een grove aan
val op de Grootnederlandsche gedachte, die uit-
qeweken activisten van Amsterdam en den Haag 
uit hebben verkondigd. Hier vereenzelvigt 
Antoon Thiry, die een Vlaamsch Staatje zou 
willen zien tot stand komen zonder aansluiting bij 
het Noorden, zich wel al te duidelijk met Jehan
nes! De groot-Nederlanders zijn volgens Thiry 
(Jehannes) „elementen die de kwaliteiten van 
hun volk verloochenen en het van de eigen banen 
willen lokken"! Verder lezen wij, dat Antwerpen 
en Rotterdam in één staatsverband, louter mallig
heid zijn zou en dat Hollanders en Vlamingen 

twee volken" zijn, verschillend in dit en ver
schillend in dat. Waar de ethnische grens ligt 
tusschen deze „twee volken", zegt Thiry niet. 
Wij zullen maar niet veronderstellen, dat de 
schrijver de staatsgrens Nederland—België op 
het oog heeft. Want dat ware al te mal! 

Zoo eindigt deze „roman", dien wij, ondanks 
zijn letterkundige gebreken — ook de taal is slor
dig — toch met genoegen gelezen hebben en 
waarvan wij de lectuur aanbevelen, even onver
wachts als absurd met een anti-grootnederland-
sche belijdenis van den schrijver. Thiry is door 
en door anti-Hollandsch, sedert jaren reeds. Uit 
de anti-grootnederlandsche verklaringen van Je
hannes, druipt de „nijdigheid van Thiry tegen 
alles wat Hollandsch is, gevoelens welke eenige 
dankbaarheid voor de twaalfjarige gastvrijheid, in 
Hollandsche „ballingschap" genoten, niet heeft 
mogen verzachten. 

UIT BOEK EN BLAD 

Volksorde. Maandblad der ]ong-nederlandsche 
Gemeenschap. In nr. 3 een hoofdartikel „Opbouw 
en Strijd", waarin wij o.m. lezen: „de Jongneder-
landsche Gemeenschap wil geen studielichaam, 
maar een daden-gemeenschap zijn . Voorts een 
opwekkend woord tot de „Jongnederlandsche 
zusters", een beschouwing over de onaantrekke
lijkheid en onjuistheid der „Parlementaire partij
politiek" en eenige kleine artikelen, waarvan wij 
nog noemen „Gedachten bij een uitsluiting , aldus 
aanvangende: „Ward Hermans werd uitgesloten 
van de Vlaamsch-nationale parlementaire groep, 
Mr. van Dieren bleef 

In nr 4 lezen wij, in „Dietsche strijd en vredes-
idealen", dat bij de leiding der Ijzerbedevaarten 

de strijd voor een geweldlooze wereld op ondoor
dachte wijze wordt aaneengekoppeld met den 
strijd voor het vrije volksbestaan van Vlaanderen, 
dat Dietsch pacifisme is een der voornaamste 
redenen, waarom de Jongnederlandsche Gemeen
schap als zoodanig niet kan medewerken aan de 
bedevaarten. Van den verderen inhoud noemen 
wij: „Wanneer ons recht?" (Nog steeds ligt 
Vlaanderen in België!) en „Belgisch Federalisme" 
(Het Belgisch federalisme is oorzaak der ver
deeldheid in de Vlaamsche gelederen). 

In Internacia (nr. van 15 Oogst), een anti-mili
taristisch nummer, deelt P. van Overzee een en 
ander mede over de Noord-Nederlandsche gods
dienstige anti-militaristische beweging, zooals die 
georganiseerd is in de Vereeniging „Kerk en 
Vrede"; aan het slot van zijn artikel dringt de 
schrijver er bij de Vlaamsche jeugd op aan, „sabel-
gerinkel" achterwege te laten, en te beseffen, dat 
alleen een niet te smoren volkswil de bevrijding 
brengen zal. 

VLAAMSCHE HULDE AAN WILLEM DEN ZWIJGER. 

In verband met de tweede Blauwvoetconferentie, welke op 
13. 14 en 15 Augustus te Merksem werd gehouden, heb
ben een aantal afgevaardigden van den Vlaamschen 
Blauwvoetbond een krans gelegd op het graf van Prins 
Willem I in de Nieuwe Kerk te Delft. In den Blauwvoetbond 
zijn vereenigd de Vlaamsche turners en turnsters, en het con
gres stond in het teeken van herdenking van Willem den 
Zwijger, in verband met de herdenking in 1933 van diens 
400sten geboortedag. 

Nadat de afgevaardigden zich om de graftombe in net 
kerkgebouw hadden geschaard, sprak de voorzitter van den 
Bond, Dr. Aug. Borms. 

„Beste Vader," zoo zeide spr., „hier zijn eenigen van Uwe 
kinderen uit Vlaanderen, die een groet uit hun land komen 
brengen, waarvoor zij eenige van hun schoonste bloemen 
hebben medegebracht. Maar naast deze bloemen, die ver
welken, spreekt ons hart, dat Uw voorbeeld wil volgen, stand
vastig en offervaardig. Ook wij zijn bereid om voor het 
bereiken van ons ideaal, ons laatste offer te brengen 

„Aan Uw graf komt hier het jonge Vlaamsche geslacht, 
vereenigd in den Blauwvoetbond, getuigen van hun vasten 
wil om Uw voorbeeld te volgen. En wat gij niet hebt kunnen 
verwezenlijken, n.1. de vereeniging van Noord-_ en Zuid-
Nedèrlanders, daaraan zullen wij blijven arbeiden. 

Hierna werd een krans gelegd, waarna een kort gebed 
werd gedaan. . 

Vervolgens zong men twee coupletten van het Wilhelmus, 
gevolgd door den Vlaamschen Leeuw. 

Op den krahs, die werd gelegd, staat vermeld: „Dank
baar Vlaanderen aan Prins Willem van Oranje, den strijder 
voor de onafhankelijkheid van Nederland." 

In verband met de Blauwvoetconferentie, heeft de heer J. 
van Eyck. voorzitter van de Antwerpsche Gouw van den 
Blauwvoetbond, een boekje geschreven over Willem, Prince 
van Oranje. 

Het bovenstaande is ontleend aan het anti-revolutionaire 
dagblad de Standaard (Amsterdam), dat door dit ultvoen9 
verslag zich gunstig van vele Noord-Nederlandsche dag-
Bladen onderscheidde. 
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DE DIETSCHE GIIDACHTI 
WAT ALLE NEDERLANDERS BINDT 

Wat bindt nog ons hopeloos in partijen en 
richtingen gesplitste volk? zoo wordt vaak in Rijks-
Nederland gevraagd. En bijna altijd luidt het ant
woord: „Oranje"! 

Dat moge prachtig klinken, het is niet waar. 
Want de sociaal-democraten vooral, men moge dit 
betreuren, staan zeer onverschillig, om niet te 
zeggen onwelwillend, tegenover Oranje. Wij 
stellen hier het feit vast, zonder te pogen er een 
verklaring voor te geven, dat hier de toestand zoo 
geheel anders is dan b.v. in Engeland. 

Als het wèl waar was, zag het er trouwens be
denkelijk uit: wat zou er gebeuren, wanneer Oran
je, de laatste der Oranjes, ons ontviel? 

Maar natuurlijk is er iets geheel anders, wat 
alle Nederlanders, onverschillig tot welke partij of 
tot welk geloof zij behooren, bindt: het eigen 
cultuur-bezit, de eigen taal. Echter niet slechts 
de Rijks-Nederlanders, maar ook onze Vlaamsche 
volksgenooten. 

Zoo leidt gezonde vaderlandsliefde, die de eigen 
Nederlandsche beschaving als het belangrijkst 
gemeenschappelijk bezit en bindmiddel erkent, als 
van zelf over de staatsgrenzen heen, naar de Diet-
sche gedachte. De thans nog heerschende offi-
cieele vaderlandsliefde, een staatsliefde, is kunst
matig, opgelegd. Zij verwekt tegenzin, belemmert 
opbloei van natuurlijke genegenheid voor het 
eigene, kweekt vaderlandslooze „wereldburgers" 
en dit laatste te sterker naarmate het langer ge
leden wordt, dat het grootste gedeelte van Rijks-
Nederland, niet eens dit geheele land, voor de 
onafhankelijkheid streed, waardoor een saamhoo-
righeidsbesef ontstond, dat zelfs op zijn grootste 
sterkte, niet met Vaderlandsliefde op één lijn kon 
worden gesteld. 

Men heeft deze staatsliefde van de Franschen 
overgenomen, en haar in den beginne toegejuicht 
als een der goede gevolgen van de Fransche over-
heersching, daar zij ons van het provincialisme der 
Republiek verloste. Men heeft haar op alle mo
gelijke manieren pogen aan te wakkeren. Maar 
zij is on-Nederlandsch, mist voor ons inhoud en 
diepte. In Frankrijk is het geheel anders: daar 
is de staat machtig voorvechter voor de Fransche 
cultuur, die hij aan zijn niet-Fransche bevolkings-
deelen opdringt, en voor zoover mogelijk, ook el
ders; daar is liefde voor de eigen cultuur moeilijk 
van staatsliefde te scheiden. Hoe geheel tegen
overgesteld is de toestand in Rijks-Nederland! 

Waarom houdt men in leidende Rijks-Neder-
landsche kringen dan' toch zoo hardnekkig aan 
de in hare gevolgen zoo bedenkelijke staatsliefde 
vast? Gedeeltelijk, ongetwijfeld, omdat men nog 
vast zit aan de Fransche staat-is-volk-leer. En 
wie zich aan deze leer mocht hebben ontworsteld, 

stuit, veelal huiverend, tegen de gedachte der 
Groot-Nederlandsche staatseenheid en ziet voor 
de oogen de grootste verschrikkingen. 

Schrijver dezer regelen wil niet verzwijgen, dat 
hij zich een hechte, heel-Nederlandsche volksge
meenschap niet denken kan zonder staatseenheid. 
Zonder deze zal er scheiding, verbrokkeling blij
ven, en slechts door deze staatseenheid zal het 
doel volkomen bereikt worden. Dit neemt echter 
niet weg, dat men aanhanger der Groot-Neder
landsche gedachte kan zijn en voorloopig het stre
ven naar deze staatseenheid op den achtergrond 
kan schuiven, omdat men haar nog niet voor ver
wezenlijking vatbaar acht: er zijn er onder ons, 
die er zoo over denken, in Holland en Vlaande
ren. Velen onder ons mogen hen niet „de ware 
broeders" achten, ongeloovigen, die met een halve 
oplossing genoegen nemen, althans voorloopig, 
— niet te ontkennen valt, dat ook zij, mits 
het ideaal van een zoo innig mogelijke Diet-
sche eenheid hun voor oogen blijft staan, 
Groot-Nederlanders zijn. De stap van de ver
ouderde staatsliefde tot een liefde, die alle Neder
landers omvat, is dus in het geheel niet 
zoo groot als men veelal denkt. Maar dit bedenke 
men wel: wie zich bepaalt tot belangstelling, sym
pathie voor de zoogenaamde „stamverwanten", 
hen nog niet ziet als kinderen van het eigen volk, 
die men zooveel mogelijk in hun nood moet helpen 
omdat zij tot onze eigen volksgemeenschap be
hooren, wordt nog door staatsliefde gedreven, in 
hem leeft nog niet de Groot-Nederlandsche ge
dachte, al moge het vaak anders schijnen. Stam
verwanten zijn de Zuid-Afrikaners, de Nederduit-
schers, en wat verder, de Hoogduitschers ook. 1) 
De Vlamingen van België en Frankrijk behooren, 
ondanks de geestelijke verminking van velen hun
ner, tot het Nederlandsche volk. 

Met hen bindt ons allen het ééne gemeenschap
pelijke bezit der Nederlandsche beschaving, dat 
aan vaderlandsliefde inhoud geeft, en haar doet 
leven in de harten. 

Moge zij de officieele Rijksnederlandsche va
derlandsliefde binnen niet te langen tijd hebben 
verdrongen, tot heil en versterking van de Diet-

1) Natuurlijk ben ik mij er van bewust, dat ik mij, ter 
vereenvoudiging van mijn betoog, hiermede wat al te be
slist uitlaat over de moeilijke kwestie: tot hoever strekt zich 
het Dietsche volks- en het Dietsche stamgebied uit. Scherpe 
grenzen, vooral van dit laatste, zijn moeilijk te trekken. 
Maar ook over de vraag, wie volksgenoot, wie stamver
want is, kan verschil van meening bestaan, althans ten aan
zien van de Nederduitschers. De Zuid-Afrikaners, slechts 
voor ongeveer de helft van Nederlandschen bloede en met 
een afwijkende taal, behooren ongetwijfeld tot de stam
verwanten, geheel anders dan de Vlamingen. Het is een 
onjuistheid van het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat 
het laatstgenoemden als „stambroeders" met de Zuid-Afri-
kaners op één lijn stelt, gevolg, ongetwijfeld, van het feit, 
dat men in dit Verbond volk en staat nog vereenzelvigt. 
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sche volksgemeenschap. Mede, opdat aan den 
groei van het a-nationalisme in Rijks-Nederland, 
te wijten aan die officieele, opgedrongen liefde, 
een einde komt. 

A. LOOSJES. 

ANTWERPEN, ROTTERDAM EN 
VLAANDEREN 
Een belangwekkende polemiek 

In de Nieuwe Voorpost (Gent) had dr. G. 
Doussy, naar aanleiding van het gezegde van 
Herman Vos „Een sterk Antwerpen beteekent 
een sterk Vlaanderen", de opmerking gemaakt, dat 
,,die spreuk in een vrij Vlaanderen, los of vast 
verbonden aan Noord-Nederland, veel waarheid 
zou bevatten, maar dat in een België, beul van 
Vlaanderen en slaaf van Frankrijk, de onnatuur
lijke „versterking" van Antwerpen ten koste van 
Rotterdam, de splijtzwam wordt die Noord- en 
Zuid-Nederland ook in geest en hart van elkan
der moet verwijderen." 

Terwijl ieder aandachtig lezer begrijpt, dat Dr. 
Doussy den nadruk bedoelde te leggen op het 
woord onnatuurlijke — dat wij gecursiveerd heb
ben —, verscheen in Internacia (Antwerpen) een 
stukje van den hieronder volgenden inhoud: 

„Dat is misschien niet zoo scherp gemeend, 
maar... het staat er toch, en we kunnen er enkel 
uit concludeeren dat Antwerpen eigenlijk zijn 
positie niet zou mogen verstevigen om geen mis
noegen te wekken bij de Rotterdamsche havenlui. 

„Als het zoo gesteld is met de Noord-Neder-
landsche gedachte, dan is het maar droevig. 

„Vlaanderen moet en mag niet als een arme 
slaaf, ootmoedig en onderworpen tot Groot-Ne
derland aansluiten, maar moet als gelijkwaardige, 
krachtig hersteld in zijn oude macht en glorie, tot 
zijn Noorderbroeders kunnen gaan en zeggen: We 
zijn zonen van éénzelfde volk; we hebben dezelfde 
belangen: laten we zij aan zij strijden om geeste
lijk en stoffelijk nog rijker en grooter te worden 
en de wereld te imponeeren door de werkkracht 
en de cultuur van het oude Dietschland. 

„Zoo verstaan wij Groot-Nederland! 
„Onze handel moet bloeien, onze visscherij 

moet leven, onze nijverheid moet groeien en 
sterk staan en onze Noord-Nederlandsche 
broeders mogen daarin niet enkel concurrentie 
zien, maar een versterking van de al-Dietsche 
gemeenschap en dus een versteviging van het te 
bouwen staatsverband. 

„Zóó stellen wij ons het ideale Groot-Nederland 
voor en enkel voor dat Groot-Nederland van de 
breede, begrijpende geesten, willen en zullen we 
strijden." 

*  * *  

Men kon verwachten dat de Nieuwe Voorpost, 
een klein, maar degelijk Vlaamsch-Nationaal 

maandblad, den schrijver van het artikel in Inter* 
nacia zou terechtwijzen, wat dan ook niet moeilijk 
was en in het voorlaatste nummer van de N.V.P. 
geschiedde. 

Uit deze bijzonder belangwekkende terechtwij
zing halen wij de onderstaande beweegredenen 
aan: 

Is de schrijver in „Internacia" dan wel voor 
deze onnatuurlijke versterking van Antwerpen, die 
tevens, zooals wij in de „Nieuwe Voorpost" schre
ven, tot doel heeft het mogelijk te maken, dat 
Antwerpen de wipplank zou worden, van waar 
Frankrijk den imperialistischen sprong naar den 
Rijnmond zou kunnen wagen? 

En dit is dan toch het door de „Nationale Bel
gen" gevraagd Moerdijkkanaal. 

Juist dit belangrijk gedeelte van onze stelling 
vermijdt de schrijver in „Internacia" te laten 
gelden. 

Antwerpen, en heel het Vlaamsche Land, heeft 
volgens ons, recht op natuurlijke economische ont
wikkeling, en hoe meer hoe liever; maar een ont
wikkeling van Antwerpen die alleen of bijna uit
sluitend op militaire motieven steunt, en op te 
locaaUegoïstische strevingen, die zonder voldoende 
economische reden Rotterdam benadeelt en daar
bij mogelijk ook nog de ontwikkeling van andere 
gedeelten van Vlaanderen niet alleenlijk niet be
voordeelt, maar kan schade aandoen, zulk een 
onnatuurlijke ontwikkeling kan Antwerpen niet 
voorstellen als zijnde in het belang van de kracht 
van Vlaanderen. 

De kusthavens nog daargelaten, daar is ook d~ 
haven van Gent, waaraan men wel eens denken 
mag, in Vlaanderen. 

Is Gent bij voorbeeld gediend met het „Natio-
naal-Belgisch" Moerdijkkanaal? 

Zou Gent niet meer gebaat wezen, niet alleen 
met een tweede sluis te Terneuzen, maar ook met 
een kanaal door Zeeuwsch-Vlaanderen in den 
aard van het ,,Bongaerts"ontwerp? 

Een gesloten Moerdijkkanaal vanuit Antwer
pen, kan, naar het oordeel van sommigen, tegen 
het belang van de haven van Gent ingaan •— dus 
van de heele Vlaamsche omtrek — en alles goed 
beschouwd, denk ik, dat hun beweegredenen veel 
grond hebben, dat zij van hun standpunt bekeken, 

. gelijk hebben, en dat alles niet door en langs Ant
werpen moet weggesleept worden, — zoo gezegd 
onder de leuze: „Sterk Antwerpen, sterk Vlaan
deren"! Wij zeggen van die leuze van een Ant
werpen in België: „Verdachte vlag voor verdachte 
vracht". 

Zij zouden even goed kunnen zeggen: „Sterk 
Gent, sterk Vlaanderen"; maar wij voegen er on
middellijk bij: „Onder het mom van economische 
ontwikkeling moeten er gèsn militaire dienstbaar
heden en vechtmiddelen schuil gaan, die zoo goed 
als de eenige reden zijn voor sommige Antwerp-
sche (eigenlijk Franco-Belgische) eischen, waar
van een natuurlijke, gewettigde en rechtvaardige 
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ontwikkeling van Antwerpens handel en bedrijf 
niet afhangt." 

Wij moeten, dat gaapt als een oven, niet alles 
voor suiker en zeem aannemen, wat de belang
hebbende kringen van Rotterdam ons voorschote
len; voor zoo onnoozel neemt men ons toch niet. 
Ten andere, Terneuzen en Vlissingen, bij voor
beeld, moeten ook wel wat mee te praten hebben 
over sommige te zelfzuchtige houdingen van Rot-
terdamsche havenkringen. 

Maar aan het sophisme „Sterk Antwerpen, 
sterk Vlaanderen" laten wij ons niet vangen door 
de Franco-Belgenkaste. Wij zijn niet zóó goed-
trouwig als de heer H. Vos. 

Sterk Antwerpen en Sterk Gent, in handen 
(— zooals het feitelijk is, en niet anders —) van 
de Belgische overheden en van hun handlangers 
(de Bank- en Finantieheeren, internationale en 
dikwijls gewetenlooze bazen, de Fransche Finance 
en de verfranschte Reeders en Handelskringen), 
zulk een sterkte van economischen toestand is niet 
—• per se — en hoe dan ook, een oorzaak en een 
waarborg voor een sterk „Vlaanderen", zooals 
wij, VI. Nationalisten, hier ten minste Vlaanderen 
moeten opvatten; wij mogen gerust zeggen: wel 
integendeel, zulk een verfranschte en verfran-
schende economische sterkte, kan een nieuwe aan
leiding wezen voor een versterking van Belgische 
invloeden, een waarborg voor een sterk België en 
voor een Franco-Belgisch plan van militaire en 
economische overmacht over Vlaanderen en Ne
derland. 

Ja, plaatselijk en zelfzuchtig locaal gezien, 
kunnen sommige verwezenlijkingen brutaal, stof
felijk wel een voordeel zijn of schijnen voor Ant
werpen; doch ons dat te willen opsolferen als een 
versterking voor Vlaanderen in de huidige om
standigheden, gaat niet op en is wel wat gewaagd. 

Vlaanderen leeft niet alleenlijk van brood; en 
er is brood dat een Land, dat zich zelf eerbiedigt, 
weigert te eten: het brood gekocht met politiek-
militaire dienstbaarheid. 

Ik kon even goed verkondigen: Brussel is 
Vlaamsche grond; dus elke versterking van Brus
sel is versterking van Vlaanderen, zelfs onder het 
Belgisch regiem dat wij ondergaan. 

Neen, „Antwerpen sterk, Vlaanderen sterk", 
dat is schijn; de werkelijkheid is dat alleen in een 
staatkundig vrij zelfstandig Vlaanderen de eco
nomische ontwikkeling die onze steden sterk 
maakt, wezenlijk dan voor Vlaanderen een ver
sterking kan wezen; want dit is nu weer het tra
gische van den toestand, dat juist de verfranschen-
de economische kracht van Antwerpen, Gent, 
Brussel, de kust en Limburg, een bedreiging is 
voor de vrijmaking van Vlaanderen en het groote 
struikelblok, althans nog nu, waartegen onze zelf
standigheidsbeweging komt stooten. Economische 
ontwikkeling die elders groei der uiterlijke, maar 
ook der innerlijke volksmacht medebrengt, werkt 
hier bij ons verderfelijk, omdat ze ten goede komt 

aan een staatsmacht die ons volkswezen verdrukt 
en poogt te verwurgen; die staatsmacht, die Staat 
dus, moet uit den weg, eer Vlaanderen zijn volle 
uiterlijke en innerlijke kracht kan putten uit econo
mische ontwikkeling en welvaart. 

En toch moeten wij de economische ontplooiing 
en stoffelijke opgroei van ons volk niet tegenhou
den, zelfs nu niet in de abnormale staatsomstan-
digheden, waarin het nu leeft; maar we moeten 
geen kunstmatige, onnatuurlijke, dikwijls schijn-
economische ontwikkeling in de hand werken, die 
ons volk en het Nederlandsche rijk nu en later 
in moeilijkheden kan brengen; wij moeten steeds 
voor oogen houden, dat we leven in een abnor-
malen Staat, wiens sterkte nadeelig werkt op den 
zelfstandigen groei van onze volksziel, en dat in 
de toekomst ook de kloeke economische bouw van 
Rotterdam, Zeeland en Brabant van groot belang 
zijn voor het Vlaanderen van morgen, evenzeer 
als Antwerpen en Gent. 

Onze natuurlijke economische gang moeten wij 
gaan, met vol eerlijk recht en gewettigde aan
spraak; maar het is onze plicht er naar te streven 
dat zoo gauw mogelijk alle economische onderhan
delingen geschieden tusschen Nederland en 
Vlaanderen, en niet meer tusschen Nederland en 
België. 

Moesten de economische besprekingen geschie
den tusschen Nederland en een Staat Vlaande
ren. al was hij nog tijdelijk verbonden met een 
Staat Wallonië, doch enkel door een Statenver-
drag, dus een wezenlijke Vrijstaat Vlaanderen, 
die volledig zichzelf is, en niet voor buitenlandsche 
aangelegenheden, tol- en verkeerswezen aan 
handen en voeten gebonden ligt, gelijk in het 
Federaal Statuut met zijn Bondsregeering en 
Bondsbevoegdheid, — dan zouden Antwerpen en 
ook Gent veel gauwer bekomen datgene wat na 
rijp onderzoek zou blijken hun zuiver economisch 
recht te wezen, omdat dan alle wantrouwen ge
makkelijker zou wijken, en geen politiek-mïlitaire 
vreemde kiemen de onderhandelingen konden ver
giftigen. 

Doch zelfs in een Groot-Nederland ware het 
nog te bezien of Antwerpen wel zou verkrijgen 
wat het nu poogt op te dringen, aan een, althans 
nog als vreemde Staat te beschouwen, land. 

Het is naar onze bescheiden meening in dit 
geval, hoegenaamd nog niet bewezen dat het re
delijk belang en de gewettigde ontwikkeling van 
Antwerpen zulk een grootscheepsch kanaal 
eischen, met al de daaraan verbonden groote uit
gaven en met de daaraan gekoppelde onaange
naamheden voor andere havens en andere gedeel
ten van het land zoowel van Noord- als van Zuid-
Nederland. 

Te groote ongerechtvaardigde opofferingen zijn 
toch geen verplichting tegenover overdreven lo
cale eischen. 

Naast het belang van Antwerpen, zou in een 
goed geordenden (Groot-Nederlandschen) Staat 

, 
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ook het belang van Rotterdam en Gent, en Bra
bant, en Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen af
gewogen worden, wat dan ook maar billijk kan 
heefen. 

Alleen dan, als de eischen van Antwerpen met 
het algemeen volksbelang zouden overeen te bren
gen zijn, zou er te spreken vallen over het ten 
uitvoer brengen van de Antwerpsche eischen, in 
dit geval het kanaal voor 4000-tonschepen, eigen
lijk achterbaks nu een der eischen van Franco-
België in zijn betrachten naar Europeesche hege-
monie. 

Antwerpen vergeet soms zijn eisch te beschou
wen in het licht van een toekomststaat der Neder
landen; het lijkt mij nog niet bewezen dat zelfs in 
een rijk der Nederlanden aan den eisch van Ant
werpen, volledig zou kunnen of moeten worden 
voldaan; vooral dat, in de huidige omstandigheden, 
een onnatuurlijk sterk economisch Antwerpen 
feitelijk en onvermijdelijk een sterk Vlaanderen zou 
beteekenen, hebben wij, meen ik, bewezen, niet 
waar te zijn, en enkel een bedriegelijke en looze 
leuze uit overdreven stoffelijk particularisme. 

* * 
* 

Van zijn kant schreef de Noord-Nederlander 
F. F. van H. het volgende stukje in lnternacia: 

„Een toekomstig hereenigd Dietschland dient 
uit gelijkwaardige deelen te worden opgebouwd 
Waarlijk weinige Grootnederlanders in het Noor
den zullen deze stelling verwerpen. Het argument 
van Dr. Doussy is dan ook ten deele onjuist. Niet 
om dat splijtzwam-gevaar, is, onder de huidige 
omstandigheden, een Antwerpen—Rijnmond-ka
naal voor ons een nationale onmogelijkheid. Be
langenstrijd zal er altijd bestaan, bestaat er ook 
tusschen Rotterdam en Amsterdam, Harlingen en 
Delfzijl, Gent en Antwerpen. Neen: al schuilt er 
Rotterdamsche concurrentievrees onder het verzet 
tegen een Belgisch verdrag, hoofdzaak is, dat men 

1. België moet wantrouwen, zoolang het mili
tair aan Frankrijk is vastgeklonken; 

2, Daarom is de eisch ..Antwerpen-oorlogs-
haven" een bedreiging door Frankrijk en kan men 
in verband hiermede een internationaal kanaal 
naar den Rijn niet toestaan, daar de Fransch-Bel-
gische Rijnvaartcommissie hierover zeggingschap 
zou krijgen. Thans het kanaal Bath-Dintelsas. 
Eerst als Vlaanderen zich uit den Franschen greep 
bevrijd heeft, behoort de doortrekking tot Ant
werpen tot de politieke mogelijkheden! 

Het is niet Vlaanderens belang, als ook Neder
land een Fransche vazalstaat wordt." 

Ten slotte gaf de redactie zelf van lnternacia 
een kort wederantwoord, waarin wij o.a. lezen: 

„Dr. Doussy schrijft ons, en we zijn het daar
omtrent ten volle met hem eens, dat de critiek wel 
wat scherp en onverdiend was, want dat het hem 
geen oogenblik tegen Antwerpen ging, maar dat, 
als tegenargument op H. Vos bewijsvoering, stel

ling genomen werd tegen onnatuurlijke uitbreiding 
van Antwerpen en op dit woord „onnatuurlijke" 
dient de nadruk gelegd. 

„Die „onnatuurlijke" uitbreiding is een zulk-
danige die niet hoofdzakelijk door economische 
maar wel door militaire en politieke factoren 
geleid wordt en in dit verband dient inderdaad 
toegegeven, dat een 4000-Ton-kanaal wel erg naar 
het Franco-Belgische militair accoord ruikt." 

* 

Wij hebben deze belangrijke polemiek zoo vol
ledig mogelijk weergegeven, omdat zij een der so-
phismen raakt van sommige Vlaamsche Natio
nalisten. Deze Vlaamsche Nationalisten moesten 
op het standpunt staan, dat Antwerpen door 
Franco-België misbruikt wordt als een spring
plank voor den sprong naar de heerschappij over 
de Rijngebieden. 

Aan de Antwerpenaren zeggen wij: de groote 
verbetering die Nederland aan het aanbrengen is 
— ten koste van vele millioenen guldens — aan 
het Hansweert-Wemeldinge-kanaal door Zuid-
Beveland, is voldoende om den normalen econo-
mischien vooruitgang van Antwerpen van die zijde 
te verzekeren en om een deugdelijke verbinding 
van Antwerpen met den Rijn — men vergete toch 
nooit dat Antwerpen niet een natuurlijke Rijn
haven is — tot stand te brengen. Wil Nederland 
bovendien nóg meer geven, b.v. een kanaal tus
schen het Volkerak en de Westerschelde bij Bath, 
dan is daartegen van Grootnederlandsch stand
punt niets in te brengen, vooral wanneer dit ka
naal de oeconomische- en afwateringsbelangen 
van de provincie Noord-Brabant dient. Maar dan 
mogen groote afmetingen dit kanaal niet tot een 
vermomd Moerdijkkanaal maken, terwijl toch op 
zichzelf reeds de vrees moet ontstaan, dat om het 
even welk kanaal Volkerak—Bath te zijner tijd 
naar Antwerpen zal worden doorgetrokken en het 
Franco-Belgische politieke en militaire doel dan 
toch gedeeltelijk bereikt zoude zijn. 

Aan de Rotterdammers, anderzijds, zeggen wij, 
dat zij hun haven en daardoor ook Nederland zelf 
gedeeltelijk onder Fransche voogdij zullen stellen 
— zooals reeds Antwerpen onder Fransche voog
dij staat —, den dag waarop zij, om eenige oeco
nomische voordeelen te behalen, zouden verlan
gen en verkrijgen, dat Rotterdam door Frankrijk, 
mits bij Nederlandsche contra-prestaties, vrijgesteld 
wordt van de „surtaxes d'entrepot' . Dit zou een 
anti-nationale politiek zijn, welke elk rechtgeaard 
Nederlander zou dienen te bestrijden. Reeds is het 
paard van Troje te Antwerpen binnengehaald. 
Reeds weegt de Fransche invloed zwaar op den 
toestand in Vlaanderen. De Vlamingen doen 
bovenmenschelijke pogingen om het gevaar af te 
wenden. Laten dan toch Rotterdam en Nederland 
gaaf blijven, in de hoop dat ook Antwerpen het 
eens worden kan! 

J .  VAN DUYN. 
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EEN GESCHIEDENIS DER VLAAMSCHE 
BEWEGING i) 

Is de tijd voor eene geschiedschrijving der 
Vlaamsche beweging, aangebroken? Is dit geval is 
de vraag stellen nog niet haar beantwoorden. Dr. 
Elias intusschen beantwoordt haar bevestigend en 
nu pogingen, om tot eene stelselmatige behande
ling van het schier onbegrensde gebied te komen, 
hebben gefaald, geeft de schrijver een ruim 100 
blz. beslaand werkje, dat bedoeld was als eene 
inleiding tot het eerste deel van eene reeks Bij
dragen tot de Geschiedenis der Vlaamsche Be
weging, aan de openbaarheid prijs. Het boekje is 
getiteld: „Onze Wording tot natie", door Mr. Dr. 
H. J. Elias, en uitgegeven door „Steenlandt" te 
Kortrijk. 

In eene inleiding geeft de schrijver eene uit
voerige uiteenzetting van het verloop der pogin
gen om het grootsche werk der Vlaamsche ge
schiedschrijving te verwezenlijken. Voor wie het 
niet weten, is het uitermate belangwekkend te 
lezen, hoezeer de meeningen omtrent deze ge
schiedschrijving op het Achtste Vlaamsche Philo-
logencongres (1926) uiteenliepen en ten slotte de 
heele zaak op niets uitliep. 

Dr. Elias heeft zich van de indeeling van de 
stof terdege rekenschap gegeven en, ook al is 
men nog niet verder gevorderd, deze indeeling kan 
wellicht te zijner tijd een richtsnoer vormen voor 
hen, die het groote werk zullen aanpakken. Zij 
luidt als volgt: 1. de Vlaamsche beweging in het 
verleden (geschiedenis van het taalgebruik en van 
de tweetaligheid in het Vlaamsche land. 2. De 
geschiedenis van het nationaal besef (de vraag 
omtrent het bestaan van eene Vlaamsche of eene 
Belgische natie in verleden en heden). 3. De 
geschiedenis van de Vlaamsche beweging zelf, 
n.1. de geschiedenis van de bewustwording van 
het Vlaamsche volk als natie in zijne ontwikke
ling tot een normalen staat. 

Het hier besproken werkje, dat dus eene inlei
ding zou vormen op het boven in groote lijnen 
aangegeven werk der geschiedschrijving, behan
delt in vier hoofdstukken de strevingen „naar de 
eenheid der Nederlanden", afbrekend bij den 
dood van den „heraut der Nederlandsche een
heid" in 1584, „de wording van Zuid-Nederland", 
„de strijd om de taalwetgeving" en „de Vlaamsche 
gedachte". 

Al heeft het boekje niet de bestemming gekre
gen, waarvoor het oorspronkelijk werd bedoeld, 
het kan niettemin van zeer veel nut zijn om de
genen, die nog maar flauw vermoeden, wat de ge
schiedenis van de Vlaamsche beweging omvat, 
op weg te helpen om een juist inzicht daarin 
te verkrijgen en om boven al de bestaande ver-

) Dit artikel is bij den Opstelraad ingekomen, nadat 
aan een onzer vaste medewerkers was verzocht, het werk 
van Dr. Elias onder „Boekbespreking" te behandelen, welke 
bespreking men hierachter vindt. (Opstelraad D. G.) 

warringen de groote lijn te doen zien, welke door 
Vlaanderen s geschiedenis loopt. Dat de schrijver 
volkomen zonder hartstocht, kalm constateerend, 
zegt, wat hij te zeggen heeft, is daarom wellicht 
een voordeel. 

Men kan hem niet in de schoenen schuiven, dat 
hij om een bepaalden schijn te wekken, de histori
sche feiten geweld aandoet. Dat Vlaanderen's 
leven ten slotte alleen veilig kan zijn, als het weer 
is opgenomen in het groote gezin der nu zoo 
droevig verscheurde Nederlanden, Dr. Elias heeft 
het voor zijn betoog niet noodig de stem des har
ten te doen spreken en dus is aan die stem het 
zwijgen opgelegd. 

Geschiedschrijving kan toch moeilijk behelzen, 
wat nog moet geschieden! Maar juist om die reden 
deelen wij vooralsnog de opvatting van Dr. Jacob, 
dat de tijd voor eene geschiedschrijving, als Dr. 
Elias zich voorstelde, nog niet is gekomen. Het 
punt, waarop wij thans staan, is niet geschikt, 
„om den afgelegden weg na te meten en de afge-
wrochte taak te overschouwen." 
De diepten van het lijden van een volk zijn in 
Vlaanderen nog niet doorworsteld en tot zoolang 
zal niet het hoofd met het koel verstand, maar het 
hart den zwaarsten last te dragen krijgen. Bereid
heid om ondervonden krenkingen te vergeten, om 
steeds weer ter wille van het lichtend ideaal eigen 
belang, eigen persoonlijkheid achter te stellen, 
om, zoo het moet, zichzelf te offeren. 

Dr. Elias zegt aan het slot van zijn inleiding: 
„Men vergete niet, dat per slot van rekening de 
eenheid van Duitschland en van Italië werd ver
wezenlijkt door Bismarck en door Cavour, en niet 
door de Duitsche dichters en ideologen of door 
het revolutionair temperament van een Mazzini of 
van een Garibaldi. Alleen zijn beide krachten noo
dig. als een lichtbaken hoog boven het volk moet 
het toekomstideaal worden hooggehouden, maar 
het mag niet zijn, dat deze fakkeldragers over het 
hoofd van diegenen die langs de banen der wer
kelijkheid opmarcheeren, alleen rook laten neer
komen en aldus worden niet de richtinggevende 
schijnwerpers, maar de verwarring stichtende 
dwaallichten." 

Men merkt hier wel dat dr. Elias niet alleen de 
wetenschapsman is, die de geschiedenis der 
Vlaamsche beweging behandelt, maar tevens de 
man der Vl.-Nationale politiek, die aan den strijd 
voor verkiezingsmandaten deelneemt. Het ideaal 
sta in een strijd als de onze steeds voorop! 

Moge het Vlaanderen in deze worsteling niet 
ontbreken aan handen, die het ideaal hooghouden, 
handen, die geheiligd zijn door het offer en bij het 
aanschouwen waarvan alle lagere aardsche ver
schillen ophouden te bestaan. 

G. van ARKEL. 
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EENWORDING IN HET VEREENIGINGS-
WEZEN 

Beginsel bij de inrichting van afzonderlijke Ver-
eeniqinqen voor Vlaanderen, los van de Belgische, 
zou zoo werd in dit maandblad reeds meermalen 
betoogd, dienen te zijn, dat deze inrichting ge
schiede niet naar 't „model" der overeenkomstige 
Belqische Vereeniging, maar naar t goed-dietsche 
voorbeeld van de in Rijks-Nederland nu eenmaal 
meestal reeds bestaande. 

Zij die instemmen met dit beginsel, zullen zich 
ongetwijfeld verheugen over de toepassing die t 
vond, nu de thans drie-jarige Vlaamsche Voetbal 
Bond bij zijne definitieve organisatie zich onlangs 
inrichtte geheel overeenkomstig dit beginsel naar 
het voorbeeld van den Koninklijken Nederland-
schen Voetbal Bond. Verdeelt deze Rijks-Neder
land in vijf „Afdeelingen", eveneens in een tweetal 
soortgelijke Afdeelingen werd nu Vlaanderen door 
den V.V.B. verdeeld. Dragen deze nu ook al voor-
loopig nog de namen Oost en West, slechts eene 
naamswijziging in VI en VII zal nog noodig zijn 
om hen geheel geschikt te maken twee van het 
zevental Afdeelingen te zijn van den heel-Neder-
landschen Voetbal Bond, dien wij hopen t. z t. te 
zien ontstaan uit de samensmelting van den K. N. 
V B. en den hiertoe nu zoo bij uitstek geschikten 
V. V. B. 

Zooals bij den V. V. B. zulks 't geval was, zoo 
zal 't ook wel bij andere Vlaamsche Vereenigingen 
zijn: Gaarne richten zij zich overeenkomstig het 
heel-Nederlandsch beginsel in, indien zij maar de 
inrichting van de overeenkomstige Rijks-Neder-
landsche Vereeniging voldoende nauwkeurig ken
den. Moge 't in het vervolg bij de inrichting van 
Vlaamsche Vereenigingen zóó zijn, zooals 't was 
bij die van den V. V. B., dat met name een heel-
Nederlandschgezind Rijks-Nederlander met raad 
en daad bijstand verleene. 

J. A. W. SWANE. 
Aalst (N.-Br.) 

Naschrift. Zij, die dezen echt-Nederlandschen 
V. V. B. wenschen te steunen, zouden zich als 
Beschermlid kunnen aanmelden bij de Schrijf-Ka-
mer van den V. V. B., 2 Woeringenstraat 2, Ant
werpen (Berchem). Het beschermlidmaatschaps-
geld bedraagt 100 Belg. Fr. „Kampioen", het offi
cieel orgaan van den V.V.B., verschijnt sedert 
kort twee maal per week, kost 3 gulden per jaar 
en is verkrijgbaar bij Theo Kegeleers, Oude Steen
weg 44, Antwerpen. 

Lezers, 
Uw steun is noodig voor het instandhouden 

van ons blad. 

DIETSCHE ORDE 

Algemeen Dietsch Studententijdschrift. 

Twee nummers van dit nieuwe blad, orgaan 
van het Dietsch Studenten-verbond, liggen voor 
ons, gedagteekend 21 Maart en 15 September, 
maar beide genoemd: Jaargang 1, nummer 1. On
der de studenten van Zuid en Noord, zegt de 
opstelraad, deed zich reeds lang de behoefte ge
voelen aan een algemeen Dietsch Studentenblad, 
dat een hechten band zou kunnen leggen tusschen 
de dikwerf verspreid en onbekend van elkander 
medestrijdende werkers voor het Dietsche ideaal. 

Wij verheugen ons van harte over den strijd
baren geest onder de Dietsche studenten, waarvan 
de oprichting van dit blad getuigt. Wij hebben 
het werk van het thans tienjarig Dietsch Studen
tenverbond steeds met groote belangstelling gade
geslagen en ons hartelijk verheugd over zijn on
vermoeid streven tot opwekking van Nederlandsch 
stamgevoel bij onze studenten en van belangstel
ling voor den Dietschen strijd overal elders. Met 
hun lezingen, congressen, conferenties, leergangen 
heeft het verbond voortreffelijk, opbouwend werk 
gedaan. Ongetwijfeld ligt de oprichting van het 
nieuwe blad in deze zelfde lijn van geestdrift en 
werklust voor een groote zaak. 

Toch begroeten wij het nieuwe orgaan niet met 
onverdeelde blijdschap. In eiken kring, ook in dien 
der Dietschgezinde studenten, komt de vruchtbare 
werkkracht maar van enkelen, en wij vragen ons 
af, of deze energie niet op nuttiger wijze zou 
kunnen worden besteed dan ten bate van dit 
nieuwe orgaan. Noch het voorwoord van den op
stelraad, noch het lange betoog van H.H. over de 
„Nederlandsch-nationale studentenbeweging bin
nen de Dietsche studentenbeweging" hebben ons 
een klaar beeld gegeven van wat men zich van dit 
nieuwe blad eigenlijk voorstelt. Allerminst wil het, 
volgens verklaring van den opstelraad, een „con
current" der reeds bestaande tijdschriften zijn. 
Maar hoe rijmt zich met deze verklaring het feit, 
dat heel de inhoud van het eerste nummer — prof. 
Kielstra, „Het wezen der volksgemeenschap"; 
prof. Besselaar, „Een lectoraat voor Afrikaans in 
Nederland" — uitnemend op zijn plaats zou zijn 
geweest en gaarne zou zijn opgenomen in „De 
Dietsche Gedachte"? „Tot studenten, tot oud-stu
denten en verder tot alle Dietschers richt zich 
het blad. Maar waarom tot oud-studenten, waar
om tot alle Dietschers? Uitdrukkelijk verklaart de 
opstelraad, dat het blad niet alleen zal worden ge
schreven door studenten; dat menigmaal een be
roep zal worden gedaan op ouderen. Maar is dit 
dan geen „concurrentie"? Is dit dan geen ver
brokkeling van krachten? Menigmaal hebben wij 
de verzuchting moeten slaken, dat aan den inhoud 
van ons blad de groote pers al te weinig aandacht 
schenkt. Nog minder zal dit het geval zijn met 
een studentenblad. 

Wij pleiten niet voor eigen parochie. De zaak, 
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waarvoor wij strijden, de eenige bestaansreden 
van ons blad, het is dezelfde zaak, die ook de 
Dietsche studenten voorstaan. Deze zaak wordt 
niet gediend door versnippering van krachten. 

Zal het nieuwe blad, in plaats van een rem, een 
nuttig werktuig worden in den Dietschen strijd, 
dan zal het al zijn aandacht moeten samentrekken 
op de studentenwereld. H.H., in zijn reeds aange
haald opstel, beschouwt de taak van het Dietsch 
Studentenverbond als eene van opvoeding. Inder
daad, een uitgestrekt veld wacht hier op ontgin
ning. Anders dan overal elders, is bij ons het van 
overheidswege gegeven onderwijs ten eenenmale 
gespeend van liefde voor land en volk. Deze op 
te wekken bij de jonge studenten, hun belangstel-
ling gaande te maken voor de geschiedenis, voor 
de cultuurwaarden van onzen stam. — zal het 
nieuwe blad dit als zijn taak en roeping beschou
wen, dan heeten wij onzen jongen collega van 
ganscher harte welkom in het leven. 

Dr. REINHARD MUMM f 

Een politieke vriend van Vlaanderen en Neder
land in den Duitschen Rijksdag 

25 Augustus 1932 is aan Duitschland, aan de 
Groot-Germaansche gedachte, aan de mensch-
heid een der edelste mannen ontvallen. Friedrich 
Wilhelm Reinhard Mumm was een van de warm
ste vrienden van de Nederlanden. Hij studeerde 
zelfs eenigen tijd te Utrecht en las en sprak onze 
taal. Later werd hij ook innig verbonden met de 
Jong-Vlaamsche Beweging. Hij stelde groot be
lang in Hollandsch Zuid-Afrika en onderhield 
ook vriendschapsbetrekkingen met het nauwver-
wante Skandinavië, vooral met Zweden. Mumm 
droeg onzen mede-Germanen van Angelsaksischen 
bloede een goed hart toe. De houding van Enge
land tegenover de Boeren smartte hem en het op
treden van Engeland en later mede van N. Ame
rika in den wereldoorlog gaf hem een diepen 
schok. Ondanks alles bleef hij tot op zijn sterfbed 
Groot-Germaan. 

Een paar jaar geleden diende hij, als Rijksdag
lid, een wetsvoorstel in, waarbij de Nederlandsche 
taal in alle aan de Nederlanden palende deelen 
van Duitschland als een der vakken op de gym
nasia zou ingevoerd worden. 

In Sleeswijk-Holstein, Hamburg en aangren
zende streken zou niet Nederlandsch, maar het 
Deensch op dergelijke wijze onderwezen worden, 
terwijl in de overige Duitsche Oostzeelanden de 
Zweedsche taal dezelfde plaats zou innemen. 

Mumm was 25 Juli 1873 uit een oud West-
phaalsch geslacht geboren in het Rijnland en wel 
te Dusseldorf. Zijn geslacht heeft in den loop 
der eeuwen ook een rol gespeeld in Overijsel en 
Gelderland. Mumm zelf studeerde in de godge

leerdheid, achtereenvolgens te Bonn, Halle, Ber
lijn, en Utrecht. Na afloop van zijn studie wijdde 
hij zich aan maatschappelijken en politieken ar
beid. Hij werd uitgever van de „Kirchlich-Soziale 
Blatter en Hoofdbestuurder van den Kerkelijk-
socialen Bond. Sinds 1918 was Mumm bestuurslid 
van het „Zentralausschuss für innere Mission" en 
later lid van de Generale Synode. Hij was be
stuurslid van het Pruisische Bijbelgenootschap, 
voorzitter van de vereeniging tegen „Schund und 
Schmutz" en voorzitter van de „Soziale Geschafts-
stelle für das evangelische Deutschland". Tijdens 
het keizerrijk was Mumm van 1912, tot de ineen
storting, lid van den Rijksdag. 

Na de omwenteling werd hij lid van de „Natio-
nalversammlung" en van 1920 tot 1932 was hij 
wederom Rijksdaglid. 

Bij de laatste verkiezingen had Mumm geen 
kandidatuur meer aanvaard, daar zijn gezondheid 
toen reeds veel te wenschen liet. 

Zijn heengaan beteekent een groot verlies voor 
den Christelijk maatschappelijken arbeid in 
Duitschland. Lange jaren was hij de vertegen
woordiger van het vrome Siegen in den Rijksdag. 
Mumm's edele persoon, zijn vroomheid en prak
tische maatschappelijke arbeid werden in Siegen 
ten zeerste gewaardeerd. Hoog achtte men hem 
ook als koning- en keizer-trouw man en als tot 
in merg en been Duitscher. Geregeld hield hij te 
Berlijn godsdienstoefeningen, hoewel hij nooit een 
predikantsplaats innam. De warme vrome toon en 
de diepe gedachten werden door velen zeer op 
prijs gesteld. Hij had een eigenaardige, geheel af
wijkende wijze van spreken en schrijven. Elke 
zin van Mumm kon alleen maar door Mumm ge
schreven zijn. Van zijn eerste optreden af speelde 
de jonge Mumm een leidende rol in de Christelijk 
sociale partij. Deze partij was opgericht door den 
vroegeren hofprediker Dr. Adolf Stoecker, een 
man, die o.a. bekend is door zijn anti-semitisme. 

Mumm huwde met een pleegdochter en nichtje 
van Stoecker, n.1. met Elisabeth Kahler, een pre
dikantsdochter uit Oost-Pruisen. 

Door zijn huwelijk werd hij beschouwd en zelfs 
genoemd „schoonzoon van Dr. Stoecker". 

Tijdens den wereldoorlog was hij een van de 
meest op den voorgrond tredende sprekers in den 
Rijksdag, als het Vlaanderen's vrijheid betrof. 

Vooral in de afdeelingen van den Rijksdag nam 
hij een beteekenisvolle plaats in. Zijn belangstel
ling in reclasseering en jeugdwerk was onver
moeid en hij wist telkens steun van regeerings-
wege voor dien nuttigen en noodigen arbeid te 
verkrijgen. 

Na de omwenteling was Mumm met zijn Chr. 
soc. Partij toegetreden tot de Duitsch-Nationalen 
van Dr. Hugenberg. Daarna ging hij met Trevi-
ranus mee om ten slotte met Simpfendörfer een 
Christelijk-Historische groep in den Rijksdag te 
vormen, bekend onder den naam van Christelijk-
Sociale Volksdienst. Onder het bewind van Von 
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Keudell maakte Reinhard Mumm zich verdienste
lijk door het ontwerpen van een nieuwe School
wet. Door de ontbinding van den Rijksdag werd 
zijn doel in onderwijsopzicht niet bereikt. 

Zijn onvergetelijke verdienste zal het altijd blij
ven, dat op zijn voorstel de herziening van het 
Youngplan werd doorgezet. Met vuur verdedigde 
hij de onwaarheid van de z.g.n. schuld van 
Duitschland aan den wereldoorlog en streed hij te
gen de schande der „tributen . Hij gaf zich der
mate aan zijn volk, dat hij ternauwernood tijd vond 
elk jaar enkele weken in het Reintaler Hospiz 
(door Adolf Stoecker gesticht) te Partenkirchen 
door te brengen. Tot laat in den nacht kon men 
hem in het „Wallothuis" aantreffen, waar hij de 
cultureele belangen met verschillende fracties be
handelde Altijd was hij op zijn post als het gold 
te strijden tegen alcohol, onzedelijkheid en allerlei 
volksverderf. 

Voor Hollanders bleef hij altijd een warmvoe
lend vriend en voor Vlamingen is zijn groot hart 
tot het laatst blijven kloppen. Hij zag Noord-
West-Europa, als van God bestemd om ten 
zegen van heel de wereld te zijn. Daartoe moesten 
de volken rond de Noord- en Oostzee samengaan 
en een tegenwicht vormen tegenover de overige 
staten, met het doel allen ten zegen te zijn. 

Tot in het diepst van zijn wezen was hij ras
man. Zijn geloof verdiepte en versterkte zijn ras
gevoel. 

Nooit zal ik mijn onderhouden met hem ver
geten, toen hij in het begin van den wereldoorlog 
bij mij te Gent kwam om Vlaanderens belangen 
met mij te overwegen. 

Viermaal was ik zijn gast in Duitschland. 
In 1915, toen ik als afgevaardigde van Jong-

Vlaanderen naar Berlijn reisde, was hij mijn raads
man. Hij steunde mij ook bij latere bezoeken en 
bracht mij in aanraking met alle leidende persoon
lijkheden. Nog kort voor de ineenstorting was hij 
Verheer, Brys en mij behulpzaam bij ons bezoek 
aan Duitschland. Vlaanderen had en hield zijn 
liefde tot op het laatst. Ook op ander gebied 
bleef hij tot zijn dood ijveren. Met warmte pleitte 
hij voor de Chr. School en voor verzoening met 
het Centrum. 

Nog altijd onderhield hij de verbinding met de 
Vlamingen en hij stond in nauwe betrekking tot de 
rechterzijde in Nederland. Wat hem van de Chr.-
Historischen in Nederland onderscheidde, was 
zijn sterk Noordsch of Germaansch voelen, zijn 
krachtige strijd tegen den invloed van de Ro-
maansch-Fransche taal en beschaving en zijn diep-
bewuste en overtuigde volkschheid. 

Krachtig werd hij in zijn onvermoeiden strijd 
voor volk, stam en godsdienst bijgestaan door zijn 
vrouw, die door haar groote gaven hem tot een 
sterken steun is geweest. Mumm werd in zijn wo
ning, Reichsstrasse 9, Charlottenburg, ,,nach lan-
gem schweren Leiden durch einen sanften Tod in 
die Ewigkeit abgerufen". 

30 Augustus 1.1. om 3.45 had onder groote 
belangstelling in de Gr. kapel van de Z.W. Kerk
hof te Stahnsdorf de rouwdienst plaats. De over
ledene laat behalve zijn weduwe vier kinderen 
achter. Vlaanderen verliest in hem een vurig 
medestrijder voor recht en vrijheid, heel de Neder
landen missen in hem een warm vriend en be
wonderaar, de Groot-Germaansche gedachte ziet 
in hem een van de edelste steunpilaren heengaan 
en Duitschland treurt over een van zijn beste 
zonen. 

T D. DOMELA NIEUWENHUIS 
NYEGAARD. 

In aansluiting op bovenstaand stuk laten wij 
hieronder het laatste artikel van Dr. Mumm vol
gen. Het werd geplaatst in „Christlich-Sozialer 
Volksdienst" van 18 Juli 1932 en is vertaald door 
ds. J. D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard. 

De Germaansche gedachte 

Elk die, zooals de schrijver dezer regelen, in 
het Ras iets door God gewild ziet, elk, die met 
hem de aaneensluiting van het Germaansche ras 
verdedigt, zal ongetwijfeld groote opmerkzaam
heid aan de Vlaamsche beweging wijden. 

De Vlamingen zijn Germanen, even zoo goed als 
de Hollandsche Nederlanders, even zoo goed als 
andere Noorderlingen, de Skandinaviërs. Laat ik 
in de eerste plaats pleiten voor de uitdrukking 
„Germaansche Gedachte en niet: „Alduitsche 
Gedachte". In den laatsten naam is iets, dat velen 
over de grenzen kwetst, stoot en met toekomst-
zorgen vervult. Hoewel zij de eenheid van het 
Germaansche ras erkennen, meenen zij, dat zij 
ingelijfd en opgeslorpt zullen worden. 

Daarom moeten wij ook het recht van de Vla
mingen erkennen, om hun naam met V te spellen 
en niet volharden in onze onjuiste spelwijze met F. 

Wat wij, Duitschers, in de jaren van den we
reldoorlog gedaan hebben, moet ons niet berou
wen. Hoewel de uitkomst ons in de werkelijke 
politiek ook op dit punt onrecht gegeven heeft. 

Laat men ons toch nooit plannen toeschrijven, 
welke wij nooit gehad hebben. Evenmin zijn der
gelijke gedachten ooit door de Vlaamsche leiden
de mannen gekoesterd. Wij hebben met velen van 
hen betrekkingen onderhouden en hebben na den 
treurigen afloop de verbinding met hen niet afge
broken. Evenmin als die leiders van Jong-Vlaan-
deren hebben de Duitsche voorstanders van een 
aktieve „Vlamenpolitik" ooit een inlijving van de 
Vlaamsche gewesten in het Duitsche rijk nage
streefd. 

Inlijven in het Duitsche rijk (z.g.n. hingliede-
rung) is heel wat anders dan een vrijwillig samen
gaan, een verbonden zijn met Duitschland (An-
gliederung). Indien men het verschil ten duide
lijkste wil zien, moet men de Engelsche staats
manswijsheid beschouwen, o.a. in de dominions 
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(die hun eigen regeering, ten deele hun eigen taal, 
hun eigen vlag, hun eigen geld, hun eigen leger, 
hun eigen gezanten enz. hebben.) 

Inlijven is heel diep onderscheiden van zulk een 
samengaan als „dominion". Indien Duitschland 
na een zegepraal Vlaanderen in het Westen en 
spaarzaam bevolkte gebieden tot aan het Peipus 
meer in het Oosten zou ingelijfd hebben, dan zou 
het niet langer een nationale staat geweest zijn, 
maar op de manier van Oostenrijk een nationali-
teitsstaat geworden zijn. 

Dat zou de oorzaak van ontelbare rampen voor 
komende eeuwen geworden zijn. 

Bij ons kon en mocht er slechts sprake zijn 
van een vriendschappelijke verhouding of ,,An-
gliederung" met een vrij Koninkrijk Vlaanderen, 
en evenzoo met Koerland, Lyfland, Estland en 
misschien Finland (waar 9 Oct. 1918 Frederik 
Karei van Hessen tot koning gekozen was). 

Militaire overeenkomsten, economische verdra
gen werden overdacht. Geen ernstig politiek lei
der in Duitschland dacht gedurende den wereld
oorlog aan inlijving van uitgestrekte landen. Geen 
van onze leiders streefde naar het opnemen van 
Vlaanderen of van de Baltische gewesten in het 
Duitsche Rijk. 

Evenzeer is het duidelijk, dat dergelijke gedach
ten nu na den wereldoorlog al evenmin in het 
brein van Duitsche staatslieden opkomen. De 
nuchtere verstandige staatsman, die den tegen-
woordigen toestand kent, wil uitsluitend op gees
telijk en beschavingsgebied gemeenschap met onze 
mede-Germanen, dus ook met de Vlamingen. 

Alles wat men meer zou willen bereiken, moet 
geweerd en vermeden worden. Slechts op zulk een 
wijze verblijden wij er ons in, dat de in den oorlog 
geboren Jong-Vlaamsche geest zelfs in het mi
nisterie te Brussel vastberaden vertegenwoordi
gers heeft. !) 

De Vlaming voelt klaarblijkelijk België als een 
onnatuurlijke staat, ruim een eeuw geleden door 
Europeesche diplomaten — vooral door Fransche 
en Engelsche sluwheid — in het leven geroepen, 
maar zonder eenheid, zonder bestaansmogelijkheid! 

België moet weer uiteenvallen in het Vlaam-
sche Noorden en het Waalsche Zuiden. De schei
dingslijn gaat ongeveer bij Waterloo ten Z. v. 
Brussel in rechte lijn naar het Oosten en Westen. 
Op den duur zullen de Vlamingen, die talrijke 
kinderen hebben, opnieuw zuidelijker zich uit
breiden. De taalgrens lag oorspronkelijk zuide
lijker. De Vlamingen hebben dezelfde taal als de 
Hollanders en Holl. Zuid-Afrikaanders en ook 
dezelfde spelling 2). Er is dus een uitgebreid be
schavingsachterland. De Vlaamsche letterkunde 
is bovendien zeer de moeite waard. De Walen en 
Franskiljons hebben echter van de Vlamingen een 
volk van knechten gemaakt. Als een Vlaming in 
hooger kringen kwam, trouwde hij meestentijds 

1) Hier vergist Mumm zich. 
) Holl. Zuid-Afrika gedeeltelijk gewijzigd. 

met een Fransch sprekende vrouw, en die vrouw 
zorgde dan voor de verfransching van het ko
mend geslacht. 

De bekende socialist Van der Velde heeft een 
Vlaamschen naam, doch kent qeen woord 
Vlaamsch. 

De Duitschers hebben voor den oorlog steeds 
de verfransching van Vlaanderen helpen bevor
deren en doen het nog. Om de meerderheid der 
Vlaamsche bevolking bekommeren zij zich niet. 
Met eiken hotelknecht trachten zij Fransch te 
spreken. Als een Duitscher naar de Vlaamsche 
steden, naar Gent. Antwerpen, Brugge, enz. komt, 
laat hij zich door Franskiljons ontvangen en in 
hun kringen opnemen. Zoo is het voor de echte 
Vlamingen onmogelijk de Germaansche gemeen
schap met de Duitschers te voelen. 

Hoevele Duitsche overheidspersonen hebben 
gedurende de oorlogsjaren door hun ontactvolle 
opeischingen de Vlamingen van zich af ge-
stooten. 

De meestal Franskiljonsche burgemeesters de
den alles om op de hatelijkste wijze Vlamingen 
naar de gevaarlijkste plaatsen te doen gaan 
zoogenaamd, omdat de Duitscher het beval. 

Zoo werd het Vlaamsche volk tegen den Duit
scher opgehitst. De Marine in West-Vlaanderen 
trad verstandiger tegen de Vlamingen op en hier 
en daar waren gelukkig verstandiger Duitsche 
overheidspersonen. In den tijd van den wereld
oorlog heb ik mij met leidende mannen in Vlaan
deren verbonden en met hen gestreden voor de 
totstandkoming van een koninkrijk Vlaanderen. 

Met hetzelfde doel bewerkte ik het uitkomen 
van een geschrift over Vlaanderens bevrijding i) 
en leidde Vlaamsche mannen van beteekenis in bij 
de Duitsche Hooge Regeering. Bethmann aar
zelde en beter dan toen versta ik nu zijn weifelen. 
Toch eisch ik, dat wij met groote belangstelling 
den zwaren strijd der Vlamingen voor eigen we
zen en taal volgen. 

Géén staat, en zeker niet de kunstmatige staat 
België, draagt in zich het kenmerk der eeuwigheid. 

*) N.1. „Flandern frei", 2e druk. Werner Scholl Deicher-
sche Verlag Leipzig 1918, met inleiding van Mumm en 
vertaling door Schowalter; 't oorspronkelijke heet: Vlaan
deren bevrijd van eiken zuidelijken dwanq, door Ds I D D 
N. N. te Gent. ' ' 

EEN WEINIG BEKENDE REDEVOERING 
VAN CONSCIENCE 

In het Zuid-Brabantsche stadje Halle heeft op 
18 September 1.1. een herdenking van Conscience 
plaats gehad, in verband met de inhuldiging van 
het Conscience-museum aldaar, een folkloristisch 
museum, gevestigd in de voormalige landelijke 
herberg ,,Bij Lamme Gisj". waar de Vlaamsche 
schrijver dikwijls verbleef, en waar hij, naar men 
zegt, zelfs menig boek heeft geschreven. 
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ln verband met deze herdenking heeft de Brus-
selsche Standaard herinnerd aan het bijkans ge
heel vergeten pleidooi voor Vlaanderen's herwor
ding, dat Conscience hield in een vergadering van 
„het Taalverbond" op het Stadhuis te Brussel, den 
11 den Februari 1844. 

Daar wij vermoeden, dat de meeste onzer lezers 
geen lezers van het Brusselsch Vlaamsch-Belgi-
cistische dagblad zijn, meenen wij goed te doen, 
deze merkwaardige redevoering hieronder af te 
drukken. 

„Hij, die de geschiedenis van Vlaanderen le
zende, den geest der gebeurtenissen wil door
gronden, zal met ons bevinden, dat zij niets anders 
is, dan het verhaal der wisselvalligheden van den 
strijd, die nu sedert 800 jaren op onzen bodem 
tusschen het Vlaamsche grondbeginsel en den 
Romaanschen aandrang wordt geleverd. 

„In dit gevecht van den onbuigbaren moed 
tegen het getal heeft het bloed gestroomd van al 
de helden, wier namen gij met hoogmoed uit
spreekt. Het is op dit veld, dat eens De Coninck 
en Jan Breydel, Jacob en Philips van Artevelde 
het zwaard ophieven tegen de Romaansche 
heerschzucht. En van &1 de rampspoeden, die 
Vlaamsch-België zoo overvloedig moest door
staan, zijn er weinige die niet het kenmerk dragen 
der verdrukking, door een Zuidervolk ons aange
daan. Als voorwachten der Germaansche volks
stammen hebben onze voorvaderen tegen de Ro
maansche overweldiging geworsteld met een on
tembare hardnekkigheid en met een wonderbare 
zelfopoffering. Maar niet altijd kan leeuwenmoed 
opwegen tegen getal en arglist. Bovenal in deze 
laatste tijden werd Vlaamsch-België weggesleept 
door Europeesche gebeurtenissen, welke het niet 
toelieten éénigen invloed uit te oefenen op zijn 
eigen lot. Dwars door alle staatsorkanen, ge
kneusd en gewond door omwentelingen, kwam het 
vaderlijk Vlaamsch erfdeel tot ons in een hache-
lijken toestand. 

,,De vreemde heerschzucht had de openbare 
verbastering ten troon gevoerd. Onze moedertaal, 
de taal der Vlaamsche helden, werd niet alleen 
miskend, maar bespot en veracht. Onze luister
rijke geschiedenis was vergeten. Het uitheemsch 
bederf stroomde langs alle zijden over onze gren
zen, tot in den schoot onzer huisgezinnen. Onze 
godsdienstige gevoelens, onze rechtzinnige zeden, 
onze nationale roem, onze taal, — alles, alles ging 
verzwinden in de gulzige kolk der Fransche goo-
chelbeschaving. Reeds, ja, reeds toen lag de breede 
hand des tijds op den naam van Vlaming, om hem 
uit het wereldboek weg te vegen. 

„Het is dan, mijne heeren, dat eenige afstamme
lingen der De Conincks en der Artevelden, eenige 
Vlamingen met warmer bloed, in zich de verte
rende vlam der verontwaardiging voelden ont
steken. Met het hoofd gebogen en met verkropt 
gemoed aanschouwden zij de verbastering hunner 

broeders en de verdrukking, waaronder he\ 
Vlaamsche grondbeginsel verzonken lag. Zij za
gen, hoe twee millioen hunner werkende broeders 
van alle beschaving, van allen zedelijken voort
gang verstoken en als tot de onwetendheid ver
oordeeld bleven. Zij zagen, hoe het ongeloof, de 
echtbreuk, de spotternij, de arglistigheid en de 
zelfmoord in duizenden boeken aan hun landge-
nooten als deugden werden voorgepredikt. In hun 
oor klonk de lastertaal van den vreemde Zij 
zagen rood van schaamte de wangen kleuren van 
den Vlaming, aan wien een uitheemsche geluk
zoeker vroeg, tot welk volk hij behoorde. 

„Zij schaamden zich over deze vernedering, 
maar hunne blikken gingen naar hun roemrijk 
verleden en op den tartenden spot van zijn vijan
den klonk hun daverend antwoord: 

„Neen, de Romaan zal zijne zegeliederen niet 
aanheffen op de graven onzer vaderen; hij zal 
zich niet verblijden in onzen val! Nogmaals zal 
de naam van Vlaming hem glanzend in het oog 
blinken Voorwaarts, de hand aan het werk, 
— met verstaalden wil en onbuigbaar geduld onze 
herinneringen opgegraven, de verbastering met 
zweepend geweld van onzen bodem geweerd! 
Voorwaarts, het Vlaamsche vaderland moet 
gered!" 

Voorwaarts, Vlamingen, met zweepend geweld 
de verbastering weggeveegd, ook van den bodem, 
waarop Brussel is gebouwd, d'aloude stad van het 
Dietsche Brabant! 

ROZEN UIT HET ZUIDEN 

Van België aan: 

Niemand! 
Hapert er iets aan de gunstige sfeer? 

Van Frankrijk aan: 

L. Droogleever Fortuyn, consul-generaal der Ne
derlanden te Parijs (officier Legioen van Eer). 

Ir. C. C. J. van Haaren, civiel-ingenieur te Ant
werpen (ridder Legioen van Eer). 

Ferdinand Helmann, eerste concertmeester van 
het Concertgebouw-orkest (officier d Aca
démie). 

Joh. de Meester, tooneelspeler en regisseur (offi
cier d'Académie). 

F. P. J. Vester, te Amsterdam (officier Legioen 
van Eer). 

Mr. P. C. Witte, referendaris bij het ministerie 
van Buitenlandsche Zaken, te 's^Gravenhage 
(ridder Legioen van Eer). 

R. Zuyderhoff, lid der Algemeene Rekenkamer, 
te 's-Gravenhage (officier Legioen van Eer). 
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DISTELS 

Het Hugenootsche bloed 

In de algeloopen maand vergaderde de „Am-
sterdamsche Vereeniging voor Onderricht in het 
Fransch aan leerlingen der Openbare Lagere 
Scholen" in opgewekte stemming. De voorzitter 
constateerde, dat de moreele(?) overwinning was 
behaald en de felle tegenstanders van destijds in 
voorstanders waren bekeerd, althans de oppositie 
hadden opgegeven(?). 

Waarna Prof. Jean-Jacques Salverda de Grave 
den lof zong van de Fransche taal en cultuur, 
en als zijne meening te kennen gaf, dat „ons volk" 
het Fransch niet als zoo vreemd gevoelt, gevolg 
van de versmelting van vele duizenden Franschen, 
in vorige eeuwen, in „ons volk". 

Ja, ja, wij hadden het reeds gedacht, toen wij 
de namen van eenige verdienstelijke bestuursleden 
dezer echt-Nederlandsche Vereeniging lazen: Mr. 
Polenaar, voorzitter, Mevrouw Boas, zorgster 
voor vervanging van leerkrachten bij ziekte: hier 
zijn de afstammelingen der Hugenooten aan het 
werk, hier spreekt nog het Fransche bloed. 

Intusschen komt het ons niet overbodig voor, 
dat Prof. Jean-Jacques voortaan, als hij van „ons 
volk spreekt, een nadere aanduiding geeft: be
doelt hij hiermee het Nederlandsche volk, het 
Fransche volk, of het oude volk. der Hugenoo
ten? Vrij zeker verstaat hij onder „ons volk" niet 
de 250.000 Nederlanders in den Franschen West
hoek, wien la douce France onderricht in de eigen 
taal onthoudt, en die gestraft worden, als zij het 
wagen op school, zelfs op de speelplaats, de eigen 
taal te spreken. 

Een ouderwetsche „staatscher" 

In de rubriek „Ingezonden stukken" van het 
Algemeen Handelsblad is onlangs een merkwaar
dige gedachtenwisseling geplaatst over de vraag, 
of Metz Fransch of Duitsch is. Een der inzen
ders antwoordde;: vóór 1552 was het Duitsch, 
daarna tot 1871 Fransch. vervolgens, tot 1919, 
weer Duitsch, thans Fransch. P. van Overzee 
schreef daarop terecht, dat dit onzin is, daar het 
natuurlijk niet ging om de vraag, in welken staat 
Metz lag en ligt, maar hoe deze stad ligt ten op
zichte van de Fransch-Duitsche taalgrens; deze 
grens loopt ten noordoosten langs Metz, dat dus 
in meerderheid Fransch was en is. 

Daarop zond Jean Bonnet uit Goes het volgende 
vermakelijke stukje in: 

„In uw ochtendblad van heden werd ik weer on
aangenaam getroffen door het ingezonden stuk 
van den leeraar P. van Overzee. 

Ie. Ben ik het niet met hem eens dat de taal
grens tusschen de Romaansche en Germaansche 
nationaliteiten scherp getrokken is. Ieder die wel 
eens in die gebieden gereisd heeft, weet dat er een 

breede strook is, waar men met beide talen terecht 
kan. 

2. Is de taalgrens van ondergeschikt belang. 
Van meer belang is tot welke nationaliteit de 
bewoners zich het meest aangetrokken gevoelen 
of eventueel geheel zelfstandig willen leven. 

De Zwitsers zijn daar om te bewijzen dat het 
gezegde „De taal is gansch een volk", op zijn 
minst genomen schromelijk overdreven is." 

Omdat men dus aan weerszijden van de taal
grens met beide talen terecht kan (dat dit in een 
„breede strook het geval zou zijn, blijve voor 
rekening van den schrijver) is er geen scherpe 
taalgrens! 

Dat de taal niet gansch een volk is, bewijzen 
ongetwijfeld ook de Zwitsers. Als de heer Bonnet 
wel eens in Zwitserland heeft gereisd, en goed 
zijn oogen den kost heeft gegeven, zal hem het 
zeer groote verschil tusschen de bewoners van de 
Fransch- en die van de Duitsch-sprekende kan
tons, geheel gezwegen van hunne taal, niet zijn 
ontgaan. 

Maar dit verschil in afstamming, geaardheid en 
cultuur, acht de heer Bonnet van minder belang. 
Belangrijker is de vraag, meent hij, tot welke „na
tionaliteit (hij bedoelt klaarblijkelijk: tot welken 
staat) de bewoners zich aangetrokken gevoelen. 
Waarom? Waarschijnlijk met het oog op de sterk
te der legers van de verschillende staten? 

Ach! wanneer zullen wij toch verlost raken van 
de staatsche brillen 

In het Fransche Limburg 

Op den weg van „Bourg-Léopold" naar Hechtel 
(West-Limburg, ten zuidwesten van Weert), is 
onlangs een auto in een troep soldaten ge
reden, zoo vertelden ons verschillende Noord-
Nederlandsche bladen. Waarschijnlijk vreesden 
zij, de „uitnemende" betrekkingen met België te 
zullen schaden, als zij van Leopoldsburg hadden 
gesproken. Want zij weten natuurlijk drommels 
goed, dat „Bourg-Léopold in het Vlaamsche ge
deelte van België ligt. Wanneer' zullen zij de 
hoofdstad van Zeeland Bourg-Middel noemen? 

Belgische eerbied voor een taalwet 

Zooals men weet, heeft de Belgische regeering, 
op wensch van den Waalschen Cocq, en met 
goedvinden van de goede Belgen Sap, van Die
voet en Heijman, in strijd met de jongste wet op 
het gebruik der talen in bestuurszaken, een Neder-
landsch-onkundig Waal tot hoofdgriffier bij een 
rechtbank te Brussel benoemd, en hem een ambte
naar ter zijde gesteld, die „genoegzaam" Neder-
landsch kent. Ziedaar de oplossing! En wij vra
gen, als men nu ook allen hoofdambtenaren van 
het Belgische Ministerie van Buitenlandsche Za
ken, benevens Immence zelf, een dergelijken ad
junct ter zijde stelt, zou onze Minister Beelaerts 
het dan aandurven, voortaan bij de diplomatieke 
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betrekkingen tusschen Rijks-Nederland en België 
van de gemeenschappelijke Nederlandsche taal 
gebruikt te maken? Waarschijnlijk nog niet, want 
het is wel zeer gewaagd. 

Het is toch verheugend, zoovele mannen van 
karakter aan het roer te zien, in Noord- en Zuid! 
Waarlijk, het wordt noodig, dat men al dezen 
heeren „adjuncten" ter zijde stelt, om hunne tot 
krommen geneigde ruggen recht en België in stand 
te houden, 't Is alleen wat duur. Maar geen kosten 
kunnen te veel zijn, als het er om gaat den dier
baren Staat voor ondergang te behoeden. 

„Partij-politiek" 
In het Haagsche Vaderland, dat, al weer eeni-

gen tijd geleden, als zijn meening te kennen gaf, 
dat wij op twee gedachten hinken, omdat wij, „ro
mantisch", volk boven staat stellende, het samen-, 
vallen van volk en staat als ons ideaal beschouwen, 
meent iemand (wellicht dezelfde medewerker) ons 

. juister: Jan Wannijn in zijn artikel over Cyriel 
Buysse — weer op een domme fout te kunnen 
betrappen. Buysse wordt in ons blad een man van 
groot talent genoemd, een groot verteller, maar 
daarnaast worden hem verschillende leelijke din
gen verweten. „Redactie en schrijver moeten nu 
de vraag maar oplossen, hoe tusschen deze quali-
ficaties overeenstemming is te brengen. De wer
ken van een groot verteller, die een onbetwistbaar 
talent heeft, plegen niet geweerd te worden uit het 
gezin en laten zeker geen walg na." Waarlijk niet? 
De vaderlandsche schrijver weert b.v. dus ook met 
groot talent geschreven pornografische boeken — 
wij meenen dat er dezulke bestaan — geenszins uit 
zijn gezin, en wel verre ervan te walgen, geniet 
hij ervan? 

Het summum van dwaasheid volgt echter nog: 
aan het einde van zijn betoog noemt deze vader
lander de beschouwing van Wannijn een „partij
politieke beoordeeling". Men heeft ons veel ver
weten, maar nog nimmer, dat wij aan partijpolitiek 
doen. Als deze beschuldiging niet te dwaas was, 
om er op in te gaan, zouden wij vragen: tot welke 
partij rekent gij ons, vaderlandsche heer? 

Wij willen aannemen, dat gij een talentvol, 
een groot journalist zijt, maar toch — zonderling 
nietwaar? — lezen wij zulk geschrijf nu juist niet 
met genoegen. 

Belgische geest 
In de Nieuwe Gazet van 25 Mei j.1., die ons 

eerst onlangs onder de oogen kwam, noemt „Rip" 
de Dietsche Landdagen „zoowat de walgelijkste 
politieke manifestaties, die in Europa vertoond 
worden Zelfs in de meest liederlijke tijden 
van Rome's decadentie hebben de Heloten er niet 
zulk een onmenschwaardig spectakel kunnen op
leveren Dietsch is, in 't Vlaamsch vertaald: 
de superlatief van laf " 

Professor Burger is indertijd verwittigd, dat, 

„indien hij in België zou willen komen spreken, 
hij een Belgischen gendarmezooi tegen z'n ach
terste zou krijgen" (o.i. een grooter eer dan een 
Leopoldsorde). Vandaar zijn nijdigen toon, „die 
we anders allicht voor een resultaat van te zwaar-
bitteren zouden houden." Maar toch lezen wij 
een oogenblik later, dat de professor zich aan 
„alcoholiek gebral" en een „dronkemansuitlating" 
te buiten ging. Voorts heeft Rip het over „Vla
mingen met hondenzielen": hij bedoelt hiermee 
niet de heeren Sap, van Dievoet en Heijman, maar 
de Vlaamsche Dietschers, die den Landdag bij
woonden 

Fraaie uitingen van fijnen Belgischen geest, die 
wij onzen lezers meenden niet te moeten onthou
den. Commentaar kan achterwege blijven. 

Een sappig liedeke 
Wijze: 'k Ging lestmaal door een groene wei, 

of: Al is ons prinsje nog zoo klein. 

Wie schreef als Vlaming uit één stuk? 
't Was Sap! 

Wie zei: 'k Red Vlaandren uit den druk? 
't Was Sap! 

Wie sprak, als Arteveld' weleer: 
'k Breng, Vlaandren, U de vrijheid weer? 

't Was Sap, 't was Sap, 't was Sap! 

Wie zwaaide met den Standaard fier? 
't Was Sap! 

Wie dreigde Brussel met getier? 
't Was Sap! 

Wie zwoer: k sta dapper Vlaandren bij, 
Laat alles over maar aan mij? 

't Was Sap, 't was Sap, 't was Sap! 

Wie breekt, karakterloos, zijn woord? 
't Is Sap! 

Wie 's bang, zoodra hij Walen hoort? 
't Is Sap! 

Wie kromt den rug, na schoon geschrijf, 
En denkt: als 'k maar minister blijf? 

't Is Sap, 't is Sap, 't is Sap! 

Wie heeft een echte slavenziel? 
't Is Sap! 

Wie kust benauwd de Waalsche hiel? 
't Is Sap! 

Wie is als Vlaming niets meer waard. 
Doch Belg, als vriend van Cauwelaert? 

't Is Sap, 't is Sap, 't is Sap! 

J. VAN SCHERPENZEEL. 

VERBETERING. 

In de bespreking van Thiry's roman „De Hoorn schalt , 
geplaatst in het September-nummer, leze men op bladz. 45, 
eerste kolom, regel 25 van boven: die aan het Vlaamsch 
activisme niet meedoet. 
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BOEKBESPREKING 

Mr. Dr. H. J. Elias, Onze Wording 
tot natie (De Phalanks II — Steen-
landt — Kortrijk 1932). 

Door den ondertitel: Inleiding tot de geschie
denis der Vlaamsche beweging, zijn we gewaar
schuwd en kunnen we aanstonds treuren, dat we 
niet kregen het boek, dat we verwachtten: de 
wording der Nederlandsche natie. En daarom is 
de titel misleidend: wij kennen een Nederlandsche 
natie, geen Vlaamsche. 

Het boek, dat, zooals de schrijver mededeelt, zijn 
ontstaan te danken heeft aan een lezing met daar
op volgende discussie op een philologencongres, is 
gekenmerkt door tweeheid, zooals de Mr. Dr., die 
het schreef. Na een inleiding, waarin de politicus 
aan het woord is, die zijn spijt niet kan verkrop
pen, dat er een steeds grootere groep nationalisten 
komt, die wars zijn van het parlementarisme en 
daarom er niet aan mee willen werken — het ver
wijt van machteloosheid, aan de parlementaire 
actie toegestuurd, doet hier alweer het belang van 
de politiek uit het oog verliezen: het is een terug
keer tot een nieuw kultuurflamingantisme dat wij 
zouden kunnen bestempelen als de revolutionnaire 
mentaliteit, niet meer van een artistiek, maar van 
een politiek en sociaal kultuurflamingantisme, blz. 
16 •— komt de historicus aan het woord. Zelf geeft 
Elias als doel van zijn studie: aantoonen hoe de 
Vlaamsche beweging, in haar dubbele richting van 
Belgisch- en Vlaamsch-nationale beweging, aan
knoopt bij ons verleden: de beteekenis en de histo
rische draagwijdte dezer twee strekkingen nar 
gaan, aldus de Vlaamsche beweging als taal- en 
als nationale beweging inschakelen in de Bel
gisch-nationale en in de Nederlandsch-nationale 
geschiedenis. 

Inschakelen in de Belgisch-nationale en in de 
Nederlandsch-nationale geschiedenis: ja, zeker in 
de Nederlandsch-nationale geschiedenis, maar 
dan alleen in het verleden. Na het eerste hoofd
stuk: Naar de eenheid der Nederlanden volgt: De 
wording van Zuid-Nederland — België: na een 
enkele opmerking, dat het Noorden zich spoedig 
consolideerde tot een eigen staat met eigen staats-
gedachte, is het uit met de belangstelling voor het 
Noorden en den groei der Nederlandsche ge
dachte. daar. 

Zuid-Nederland is dan in 1830 zoover: „Slui
merende elementen voor het ontstaan van een na
tionale gedachte waren in het nieuwe koninkrijk te 
vinden." (blz. 66). Maar de verbinding met 
Noord-Nederland is dan toch maar schuld, dat 
deze staatsgedachte zich zelfs bij de broeikas
atmosfeer van het midden der 19e eeuw niet 
kan ontwikkelen. De strijd om de taalwetten 
zet in; des schrijvers conclusie is hier, dat 
België nooit kan toegeven, omdat de een

taligheid van Vlaanderen de negatie is van 
de Belgische eenheidsidee. In een laatste hoofdstuk 
zet schr. de verschillende stadia der Vlaamsche 
beweging uiteen. Met Willems en Snellaert is ze 
Groot-Nederlandsch-orangistisch; politiek wordt 
ze met de meetingpartij; kuituurflaminganten wa
ren de West-Vlamingen; weer politici de activis
ten; na den oorlog is er weer een terugval naar 
het kultuurflamingantisme. 

Het historisch gedeelte is vlot geschreven en 
goed gedocumenteerd — er zijn punten, waartegen 
de historicus zich kan verzetten op grond van de 
jongste onderzoekingen van Pater Stracke over de 
oud-Nederlandsche geschiedenis en van Prof. v. 
Schelven over het Groot-neerlandisme van Prins 
Willem I, maar zij zijn van ondergeschikt belang -; 
niet zoodra echter geraakt schr. aan een waardee
ring van toestanden en opvattingen, of de poli
ticus, die alleen door parlementaire oogen ziet, 
treedt naar voren. 

De groote fout van dit boek is echter, dat 
er met geen woord in wordt gerept van den groei 
der Dietsche beweging, die voor een belangrijk 
gedeelte de consequentie is van de Vlaamsche 
beweging. Wij kunnen ons begrijpen, dat schr. 
zich wilde beperken in zijn stof, maar een volko
men doodzwijgen aanvaarden wij niet. En om 
soortgelijke redenen als Prins Willem het van de 
Unie van Utrecht deed, kunnen wij dan ook van 
dit boek zeggen: „Dit en docht niet." 

N. 
In Vlaanderen heb ik gedood! door 
J. G. Schoup. Rotterdam, 1932, W. 
L. en J. Brusse, N.V. 

Een oorlogsboek, door een Vlaming geschreven, 
met acht schetsen over de eerste oorlogsmaanden, 
tot en met den val van Antwerpen en den uittocht 
naar Holland, twee schetsen over nog steeds als 
goede patriotten geëerde Belgen, die tijdens den 
oorlog zaken met Duitschers deden of voor hen 
spionneerden, en één schets, de laatste, over 
Schoef. de „ik van het boek, wat hem overkwam, 
nadat hij, na zijn interneering in Holland, in Bel
gië was teruggekeerd en hoe hij socialist werd. 
Voor Noord- en Zuid-Nederlanders vooral lezens
waardig, omdat hier een beeld wordt gegeven 
van den strijd in het Vlaamsche land in het begin 
van den oorlog. Geen machtig, ontroerend werk, 
maar goed geschreven. Hinderlijk is, dat de „ik" 
van het boek zich voortdurend op den voorgrond 
stelt, en tal van wijsheden ten beste geeft, die de 
letterkundige waarde van het boek niet ten goede 
komen. 

Dit oorlogsboek bevat niets, wat in het bijzon
der voor Groot-Nederlanders van belang is. 

G. 

De Opstelraad verzoekt den medewerkers drin
gend, hunne bijdragen vóór den 7den van elke 
maand in te zenden. 
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UIT BOEK EN BLAD 

In Neerlandia (October-nummer) een uitvoe
rig artikel over de Boekencommissie van het Al
gemeen Nederlandsch Verbond, die in deze maand 
dertig jaar heeft bestaan. Dat zij voor de Dietsche 
volksgemeenschap voortreffelijk werk verricht, 
blijkt wel uit dit artikel aan elk, die er nog aan 
mocht getwijfeld hebben.— In een stukje „Voeling 
met Fransch-Vlaanderen" deelt een bezoeker van 
„dit nog tot ons taalgebied behoorend gewest" 
(echt klein-Hollandsch gezegd!) als zijn indruk 
mede, dat het Vlaamsch er zich, in de meeste dor
pen, trots alles, weet te handhaven, al wordt ook 
door de Fransche overheid met krachtige midde
len op verfransching aangestuurd. „Alle tolbe
dienden en vele gendarmen alsook talrijke onder
wijzers en andere ambtenaren en beambten, in 
Fransch-Vlaanderen werkzaam, komen uit geheel 
Fransche departementen, en kennen geen woord 
Vlaamsch. In de officieele scholen worden de kin
deren die, op de speelplaats, Vlaamsch spreken, 
gestraft. De toestand is iets beter in de Katho
lieke gestichten, en in de kerken wordt, van den 
kansel, vrij veel Vlaamsch gehoord." 

Dietsche orde is een Algemeen Dietsch Studen
ten Tijdschrift, waarin opgenomen mededeelin-
gen van het Dietsch Studenten Verbond. Het 
allereerste (proef-) nummer wordt voornamelijk 
ingenomen door artikelen van een tweetal hoog
leeraren, het eerste nummer (van 15 September) 
bevat een lange beschouwing „Na Westerloo 
over de nieuwe plannen van het Dietsch Studen
ten Verbond. 

Na het artikel, elders in dit nummer aan het 
nieuwe Studenten-blad gewijd, meenen wij ons tot 
deze korte mededeelingen te kunnen bepalen. 

Lion de Flandre (Juli-Augustus-nummer). In dit 
nummer is weer een in het Vlaamsch gestelde bij
drage opgenomen, n.1. „de Boerenzoon van Toer-
konje", blijspel in twee bedrijven van J. Pitilion. 
geschreven in 1836 en tot dusverre niet in druk 
gebracht. Van den overigen inhoud is vooral ver
meldenswaardig: „Un événement en Flandre Gal-
licante" (Een Vlaamsche avond te Toerkonje); 
bij lezing daarvan krijgt men den indruk, dat in t 
Fransch-sprekende gedeelte van Fransch-Vlaan
deren een verlangen naar „reflamandisation" ont
waakt, dat gunstig afsteekt tegen de nog slechts 
geringe activiteit van den Vlaamsch-gebleven 
Franschen Westhoek. 

EEN GEDENKBOEK. 

De vereerders van wijlen Dr. L. Simons, den op 11 Juni 
j.1. overleden stichter en eersten leider der Maatschappij tot 
verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, hebben het 
plan opgevat, een Gedenkboek uit te geven, aan zijn leven 
en werken gewijd. 

De vele betuigingen van waardeering en dankbaarheid, 
waartoe zijn overlijden aanleiding gaf, wijzen er op dat 
zeer velen prijs zullen stellen op het bezit van een boek, 
waarin zoowel de persoonlijkheid als de arbeid van dezen 
waarachtigen volksvriend voor het nageslacht worden vast
gelegd. 

Dit werk zal verschijnen in hetzelfde formaat als het Ge
denkboek, verschenen bij het 25-jarig bestaan der Wereld
bibliotheek. Het zal worden gedrukt op mooi papier, ver
lucht met talrijke afbeeldingen en gebonden in linnen band. 
De inhoud zal bestaan uit: 

1. Een levensbericht. — 2. Een aantal studies, waarin 
L. Simons' beteekenis op verschillend gebied in het licht 
zal worden gesteld. — 3. Karakteristieke herinneringen van 
bepaalde personen. — 4. Een bloemlezing uit Simons' be
langrijkste geschriften. 

De Wereldbibliotheek zal den voor deze eere-uitgaaf be-
noodigden arbeid belangloos verrichten, terwijl een eventueel 
batig saldo zal worden gestort in het Simons-W.B.-Fonds, 
dat in 1930 ter eere van L. Simons gesticht werd, met de 
bestemming: het uitgeven van tfie boekwerken financieel 
mogelijk te maken, welke zonder steun van buiten te veel 
bijzondere kosten en te groot risico zouden vergen. 

Het zou te betreuren zijn, als oprechte vrienden en ver
eerders van den overledene door bezwarende tijdsomstan
digheden belet werden zich dit Gedenkboek aan te schaffen. 
De directie der W.B. stelt daarom thans nog geen prijs 
vast, maar verzoekt hun die het werk wenschen te bezitten, 
in te teekenen voor een „bijdrage in de kosten". Zij merkt 
daarbij op, dat een kleiner bedrag dan 5 gulden vermoe
delijk tot een tekort zou leiden. 

Blijken de aldus ontvangen inschrijvingen voldoende om 
de uitgave te bekostigen, dan ontvangen ook de inschrijvers 
voor minder dan 5 gulden een exemplaar. Mochten de 
kosten echter niet volteekend zijn, zoo behoudt de Directie 
zich het recht voor om de te lage inschrijvingen niet te aan
vaarden. 

Men geve zich als inteekenaar op bij de Directie der 
W.B. Amsterdam-Sloterdijk (Postrekening 1677). 

MOTIE VAN HET DIETSCH STUDENTEN
VERBOND. 

Na de Yzerbedevaart 1932 werd door het Dietsch Stu
denten Verbond onderstaande motie aan den Voorzitter 
van het Comité verzonden: 

Ondergeteekenden, leden van het Dietsch Studenten Ver
bond uit alle deelen van de Nederlanden en Zuid-Afrika, 
bijeen op de 13e Bedevaart naar de graven aan den Yzer, 
betreuren ten zeerste, dat de indrukwekkende plechtigheid 
van de bijzetting der Vlaamsche jongens, die Vlaanderen 
trouw bleven tot den dood, niet is besloten, gelijk vroeger 
wel geschiedde, met het lied van heel Nederland, het lied 
van hem, die ook getrouw was aan zijn volk tot in den 
dood; 

en verzoeken namens de 2500 leden van het D.S.V. aan 
het Comité voor de Bedevaarten naar de graven aan den 
Yzer, het Wilhelmus toekomend jaar in het programma op 
te nemen. 

DE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 
VERDIETSCHT. 

De Universiteit van Pretoria is den 13en September tot een 
Dietsch-Afrikaansche verklaard. Senaat en Raad namen het 
volgende voorstel aan: 
1. dat het thans nog bestaande beginsel van gelijkheid 

wordt afgeschaft wat de taal betreft; 
2. dat het werk van de Universiteit zóó wordt ingericht, 

dat het in de eerste plaats daarop berekend is, dat 
het voorziet in de behoeften van het Afrikaansch spre
kende deel van de gemeenschap; 

3. dat Afrikaansch de taal van de Universiteit zal wezen 
met dit voorbehoud, dat er voor gezorgd zal worden, 
dat de studenten degelijk worden opgeleid in het gebruik 
van de tweede landtaal. 

Een belangrijk besluit, waarover wij ons van harte ver
heugen. 



Dl DIETSCHE GEDACHTE 
OPROEP 

Dietschers, 
Zooals U allen bekend is, heeft het Dietsch Stu

denten Verbond het initiatief genomen tot de her
denking van het vierde eeuwfeest van de geboorte 
van Willem van Oranje. De plannen daartoe ge
maakt door een commissie, samengesteld uit de be
sturen van verschillende medewerkende vereeni-
gingen, zijn thans grootendeels gereed. 

In elke Universiteitsstad wordt een Wilhelmus 
van Nassouwe-dag gehouden, waar een bevoegd 
geschiedkundige zal spreken over een gedeelte van 
's Prinsen leven en werk. Na afloop wordt een 
tooneeluitvoering gegeven van „Willem de Zwij
ger" door het Nationaal Vlaamsch Tooneel. De 
schrijver van het stuk is Paul de Mont. 

In een volgend nummer hoopt de commissie U 
de data en sprekers mede te deelen en iets naders 
te vertellen over het stuk. 

De plannen voor de centrale volkshulde in Delft, 
thans definitief vastgesteld op Paaschmaandag 17 
April 1933, komen ook gereed; er staat vast, dat 
er een groote stoet door Delft zal gaan, dat er 
een bijeenkomst zal worden gehouden op de Groote 
markt, waar enkele sprekers zullen optreden, een 
koor zal zingen enz. enz. 

Velen hebben hun medewerking toegezegd, aller
lei vereenigingen van velerlei kleur en gezindheid 
zullen aanwezig zijn, maar ook is veler hulp nood
zakelijk: 

1. schrijft de commissie een prijsvraag uit voor 
een plaat, die door het geheele land kan worden 
opgehangen. Deze mag niet grooter zijn dan 60 
bij 85 c.M. en moet als tekst bevatten: 

Willem van Oranje. Herdenking in alle Univer
siteitssteden der Nederlanden: Volkshulde te Delft 
op Paaschmaandag 17 April 1933. 

Desgewenscht kunnen worden verwerkt de woor
den: So laet ons dan t'samen met eendrachtigen 
herte ende wille de bescherminghe van dit goede 
volck aengrijpen. 

Er moet gelegenheid zijn later het volledig pro
gramma voor Delft bij te voegen. 

Sluiting inzending 1 December 1932. 
2. schrijft ze een prijsvraag uit voor een kleine 

penning, die te Delft kan worden verkocht als her-
kenningsteeken; deze moet doen blijken het Neder-
landsche ideaal van den prins en ze moet zoodanig 
zijn, dat de aanmaakkosten laag kunnen blijven. 

Sluiting inzending 1 Januari 1933. 
3. roept ze ieder op haar adressen te verschaf

fen van vereenigingen, die in aanmerking komen 
deel te nemen aan de herdenking te Delft, (d.w.z. 
alle vereenigingen, die ook al staan ze zelf niet 
op nationalen grondslag, aan nationale herdenkin
gen willen medewerken) en deze zoo spoedig mo
gelijk aan het centrale secretariaat te zenden. 

Het is niet mogelijk dat de centrale commissie 
op de hoogte komt van alle plaatselijke vereenigin
gen; alleen wanneer ieder ze uit de plaats zijner 
inwoning opgeeft, kan het geheele Nederlandsche 
volk worden opgeroepen deel te nemen aan deze 
hulde. 

4. vraagt ze dringend ieder, die een bijdrage 
kan geven om de kosten te Delft te bestrijden, deze 
te sturen aan Mej. M. G. Schenk, Rotterdam. Giro 
181672. Er is naar gestreefd de kosten zoo laag 
mogelijk te houden en voor de herdenkingen in de 
academiesteden zal dan ook weinig bij Ü worden 
aangeklopt, maar het is onmogelijk alle kosten te 
Delft uit inkomsten van programmaverkoop enz. te 
bestrijden. 

De commissie vertrouwt er op, dat U allen zult 
medewerken het mogelijk te maken, dat in Delft 
het geheele Nederlandsche volk met den Prins be
lijdt: 

Het Vaderland ghetrouwe 
Blyf ick tot in den doet. 

en 
Voor Godt wil ick belijden 
End sijnder grooter macht, 
Dat ick tot gheenen tijden 
Den Coninck heb veracht; 
Dan dat ick Godt, den Heere, 
Der hoochster Majesteyt 
Heb moeten obedieren 
In der gherechticheyt. 

Namens de commissie, 
M. G. SCHENK, 
algemeen secretaresse. 

Rotterdam, Boezemsingel 198. 

DE KLEIN-HOLLANDSCHE „NEDER
LANDER" 

Het Verbond van Katholieke Jongeren in Noord-
Nederland heeft onlangs zijn beginselverklaring 
bekend gemaakt. Tot ons genoegen blijkt uit deze 
verklaring, dat dit Verbond zich op Groot-Neder-
landschen grondslag plaatst: 

,,Het Verbond aanvaardt het recht van ieder 
volk om te streven naar een zoodanige staatsorde-
ning, als het beste is om het nationale welzijn te 
dienen en te bevorderen. 

„Het Verbond erkent nadrukkelijk de volkseen
heid van Noord-Nederlanders en Vlamingen. 

„Het Verbond der organisatie en zijn leden in
dividueel ondersteunen met alle kracht de Vlamin
gen in hun strijd om cultureele en staatkundige 
zelfstandigheid." 
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Van jongeren, die niet gedachteloos de oude 
sleuropvattingen blijven huldigen, maar die over 
het vraagstuk volk en staat hebben nagedacht, kon 
eigenlijk ook moeilijk anders worden verwacht. 
Reeds in een vorig nummer hebben wij er op ge
wezen, dat de ouderwetsche liefde voor den Neder-
landschen staat tot een kunstmatige vaderlands
liefde is verworden, die naar een bedenkelijk a-na-
tionalisme leidt, en dat een gezonde vaderlands
liefde slechts kan bestaan in liefde voor het eigen 
cultuur-bezit, hetwelk niet tot Rijksnederlanders is 
beperkt. De jeugd wil geen holle leuzen meer, maar 
verlangt, dat het begrip „vaderland" inhoud heeft. 
Die inhoud ontbreekt, mist althans diepte, als dit 
begrip met staatkundige grenzen wordt verbonden. 

Eenige Klein-Hollandsche dagbladen hebben bij 
het lezen van bovenstaande uitspraken in de begin
selverklaring der Katholieke jongeren gehuiverd. 
In het bijzonder deed dat de Haagsche „Nederlan
der". Maar zóó huiverde dit blad, dat het wel zeer 
zonderlinge dingen neerschreef. Luistert slechts. 

„Dit beduidt met groote klaarheid de aanvaar
ding van een ander Nederlandsch volk en een an
deren Nederlandschen staat dan thans in onze elf 
provinciën worden gevonden. 

Het is tamelijk gebrekkig uitgedrukt: een andere 
Nederlandsche staat dan thans in onze elf provin
ciën wordt gevonden; de bedoeling zal wel zijn: 
een andere Nederlandsche staat dan thans door 
onze elf provinciën wordt gevormd. Maar dit nu 
daargelaten — wat bedoelt „de Nederlander" met 
„de aanvaarding van een ander Nederlandsch volk 

dan thans in onze elf provinciën wordt ge
vonden"? Aanvaardt „de Nederlander" nog steeds 
niet het feit, dat een groot gedeelte van de Bel
gische staatsburgers ook tot het Nederlandsche 
volk behoort? Houdt het blad waarlijk nog vast aan 
de oude theorie, dat de grenzen van een volk met 
staatsgrenzen samenvallen? Meent het blad nog 
steeds, dat de bewoners van Huissen bij Arnhem, 
die tot den Franschen tijd staatsburgers van het 
Hertogdom Kleef waren, eerst ruim een eeuw Ne
derlanders zijn, doch vóórdien Duitschers, of nog 
liever: Klevenaars waren? Meent het nog steeds, dat 
er van 1810 tot 1813 geen Nederlanders waren, van 
1795 tot 1916 geen Polen, en dat in 1813 het Ne
derlandsche, in 1916 het Poolsche volk uit het niet 
plotseling weer ontstaan is? Neen toch? Hebben 
wij in „de Nederlander" niet meermalen berichten 
gelezen' over Duitschers, Hongaren, enz., die sinds 
het verdrag van Versailles staatsburgers van 
vreemde staten zijn geworden, er „minderheden 
vormen? En als de Nederlander dan erkent, dat 
het dwaasheid is, volk en staat te vereenzelvigen, 
zou het Haagsche blad dan — zij het na eenige 
moeite, ja, dat begrijpen wij want het wanbegrip 
zit vastgeroest — ook niet willen erkennen, dat 
eveneens voor Nederland de begrippen staat en 
volk elkander niet dekken, en dat groote mogend
heden, die staatsgrenzen vaststellen, niet tot het 

vaststellen van volksgrenzen in staat zijn, niet 
kunnen uitmaken, dat b.v. de bewoners van Has
selt in West-Limburg niet, de bewoners van Sit-
tard in Oost-Limburg wèl Nederlanders zijn? Be-
hooren de Zeeuwen niet meer tot het Nederland
sche volk, als eens het ongeluk mocht gebeuren, 
dat België Zeeland inlijft? Worden de Walen Ne
derlanders, als ooit het Walenland volgens een — 
toegegeven wel zeer onwaarschijnlijk besluit van 
groote mogendheden, — aan Nederland mocht 
worden toegewezen? Als de Nederlander een 
mooi gedicht in de eigen taal leest, gaat het blad 
dan eerst onderzoeken, of wel een Nederlander
volgens-de-wet-op-het-Nederlanderschap, iemand 
binnen-de-staatsgrenzen, de dichter ervan was, eer 
het blad erkent, dat het ontroerd is door een 
schoone, eigen-Nederlandsche schepping? Behoort 
Gezelle's „Mij spreekt de blomme een tale" niet 
tot het eigen-Nederlandsche cultuurbezit, omdat 
de dichter van de Kleengedichtjes geen Neder
lander was ingevolge bovengenoemde wet, en zijn 
gansche leven buiten de „elf provinciën" heeft 
doorgebracht? Wat zegt ge, was hij een „stam
verwant"? Ach, wat wordt dit woord vaak ge
bruikt ter redding van de onhoudbare theorie, dat 
het Nederlandsche volk met den Nederlandschen 
staat samenvalt! 

Ook gij, „Nederlander", of gij het aangenaam 
vindt of niet, zult het feit moeten aanvaarden, dat 
de Nederlandsche volksgemeenschap zich uitstrekt 
over de grenzen van het Koninkrijk der Neder
landen heen, ja zelfs over die van België heen, 
tot in Frankrijk. 

„Het beduidt negeeren en zoo mogelijk verbre
ken van den bestaanden staat België, zoo lezen 
wij verder in „de Nederlander . Natuurlijk be
duidt het dat in het geheel niet, als de Katholieke 
Jongeren de volkseenheid van Noord- en Zuid-
Nederlanders erkennen. Beduidt het misschien ook 
negeeren en afbreken van het huis van uw buur
man, „Nederlander", waarin een uwer kinderen 
woont (door een samenloop van omstandigheden 
aan de hoede van dien buurman toevertrouwd), 
als gij erkent, dat dit kind, al woont het niet onder 
uw dak, door banden des bloeds met u verbonden 
is en blijft? Als gij erkent, dat men in verschil
lende huizen kan wonen, en nochtans een familie
eenheid blijft vormen? Als gij erkent, dat familie 
boven huis, dat volk boven staat gaat? f 

,.Dat men bij onze Zuider-buren daarvoor ijvert 
(n.1. voor het verbreken van België, waarover 
deze Jongeren in hunne verklaring in het geheel 
niet spreken) „is ons bekend, doch gaat buiten 
ons om." 

Dat laatste vooral is kostelijk: het gaat buiten 
ons om. Wel zeker, het gaat ons niets aan. Als 
eenmaal het bevrijde Vlaanderen aan de Holland-
sche deur komt kloppen, om binnengelaten te wor
den, dan zegt „de Nederlander waarschijnlijk 
weer: „dat gaat buiten ons om". 

En dan het slot van het „Nederlandsche" artikel: 
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„Met welk recht evenwel bemoeien deze jon
geren zich met de binnenlandsche politieke 
twisten in een anderen staat?" 

Daar hebben wij ze weer, de uit den treure her
haalde, niet tegen eenige critiek bestand zijnde, 
maar daarom te luider uitgebazuinde bewering — 
in dit blad wel eens minder vriendelijk papegaaien-
gepraat genoemd, omdat ze wel van napraat-ver
mogen, maar niet van eenig nadenken getuigt: de 
strijd der Vlamingen, om baas in eigen huis te 
worden, en, zonder daarin door vreemdelingen te 
worden gehinderd, mee te bouwen aan het Neder-
landsche beschavingsleven, een einde te maken 
aan de verknoeiingspogingen van de Brusselsche 
machthebbers, deze strijd is een „binnenlandsche 
twist" in een anderen Staat. (Staat vooral met een 
hoofdletter, zetter!) Of het een strijd is van het 
meest bedreigde gedeelte van ons eigen volk (volk 
met een kleine letter, zetter!) doet minder ter zake, 
nietwaar, „Nederlander"? En of een derde ge
deelte van het toch reeds zoo gróóte Nederland-
sche taalgebied van Belgische smetten bevrijd 
wordt, ook dat, zelfs dat gaat ons niets, neen niets 
aan. Dat is volkomen een „buitenlandsche" kwes
tie. Een Nederlandsche kwestie nochtans? Wel 
foei, hoe zou een „Belgische twist" ooit een Ne
derlandsche kwestie kunnen zijn! 

A. LOOSJES. 

Naschr i f t .  
Het bovenstaande was reeds geschreven, toen 

ons een ingezonden stuk onder de oogen kwam, 

geschreven door iemand, die zich Junior noemt 
en geplaatst in „de Nederlander" van 20 October 
j.1. Junior stelt zich op het eenig-juiste standpunt, 
dat de Vlaamsche strijd een kwestie is, die het 
gansche Nederlandsche volk aangaat, dat men 
hierbij wel kan spreken van „politieke twisten in 
een anderen staat", maar niet van „binnenland
sche twisten in een anderen staat, waarmee wij 
niet te maken hebben." Hij verbaast er zich alleen 
maar over, dat het Kath. Jongeren Verbond dit 
nog eens speciaal meent te moeten vaststellen. Hij 
zegt dus, in het kort, juist hetzelfde, wat hierbo
ven werd gezegd. 

Merkwaardig is het onderschrift van de Re
dactie van „de Nederlander". Wij laten het on
verkort volgen. 

..De schrijver van dit stuk is een gestudeerd 
man; dat maakt de zaak te ernstiger. 

„Op de niet-onbekende beschouwingen omtrent 
het verschil tusschen volk en staat behoeven wij 
niet in te gaan. Want de bedoelde materie ligt 
op het erf der politiek, die met den staat Neder
land en den staat België te doen heeft. Politieke 
bemoeienis nu van Nederlanders met inwendige 
aangelegenheid van België gelijkt zoo zeer op 
hoogverraad, dat zij o.i. niet mag worden ver
dedigd. 

„Er rijzen nog veel meer vragen; doch dit ééne 
zij voldoende." 

Om de Redactie van „de Nederlander" nog 
meer aan het schrikken te maken, deelen wij haar 
mede, dat ook de schrijver van dit artikel een ge
studeerd man is. De zaak is dus wel buitengewoon 
ernstig 

Maar alle gekheid daargelaten, hoe duidelijk 

Uitbreiding van Locarno? 
(volgens het Fransche „constructieve44 plan) 
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blijkt uit bovenstaand onderschrift, tot welke 
dwaasheden de staatsliefde leidt. Zij, die volk 
boven staat stellen, en die zich niet door grenzen 
vaststellende groote mogendheden of overwinnen
de veldheeren laten voorschrijven, over welk deel 
van hun volk zij hun belangstelling, hun liefde 
moqen uitstrekken, zijn niet minder dan...... hoog
verraders, althans, zoo zegt „de Nederlander 
voorzichtig-beleedigend, gelijken er op. Vader
landsliefde behoort tot rijksgrenzen te worden be
perkt! Wij voor ons zijn van meening, dat het 
begrip verraad meer toepasselijk is op degenen, 
die een deel van hun volk aan zijn lot overlaten, 
wij zijn ook van meening, dat warme, uit liefde 
voor het eigene voortkomende belangstelling, zich 
niet splitsen laat in „politieke", „cultureele en 
andersoortige belangstelling, maar alles omvat, 
wat het wel en wee van dat volksdeel betreft. 

Wij vermoeden, dat „de Nederlander" het niet 
zóó averechtsch bedoelt als het blad neerschrijft; 
waarschijnlijk bedoelt het — maar waarom zegt 
het dit dan niet liever ronduit, in plaats van 
beleedigende woorden tot goede Nederlanders 
te richten — dat het grootste gedeelte van 
het Nederlandsche volk, dat binnen de grenzen 
van Rijksnederland, er last van zou kunnen krij
gen, als het zich inlaat met kwesties, die onge
twijfeld van zeer groot Nederlandsch belang zijn, 
maar die tevens onder de machtssfeer van de Brus-
selsche Heeren vallen, en dat wij liever de Vla
mingen in hun eigen sop moeten laten gaarkoken, 
dan ons dezen last op den hals halen. 

Wij meenen, dat het wekken en versterken van 
het besef, dat de Vlamingen deel van het Neder-
landsche volk uitmaken, het felle verlangen dat 
zij bevrijd zullen worden van de overheersching 
door vreemdelingen en afvalligen, ja zelfs het 
hartstochtelijk verlangen dat België zal verdwij
nen, en met België een gevaar voor al wat Neder
landsch is, ook voor Rijksnederland wij mee
nen, dat dit alles ons geenszins de gevreesde el
lenden zal bezorgen. Wij meenen integendeel, dat 
een weer aan het Nederlandsche geestesleven on
beperkt deelnemend Vlaanderen het gevaar, dat 
Rijksnederland van Belgische zijde dreigt, 2<*' 
wegnemen. Het is daarom niet alleen Klein-Hol-
landsch, maar ook zeer kortzichtig van „de Ne
derlander", de ontbelgisching van Vlaanderen te 
beschouwen als een buitenlandsche aangele-
genheid. 

A. L. 

Lezers, 

Uw steun is noodig voor het instandhouden 

van ons blad. 

„STAATSMANSKUNST" 

Als het weekblad „Vlaanderen" met felle on
stuimigheid de „neo-Belgicistische voorstanders 
van het Federaal Statuut en in het bijzonder hun 
leiders aanvalt, omdat het hun optreden ziet als 
een belemmering voor Vlaanderen s bevrijding, dan 
zeggen deze voorstanders: „Hoe heftig en per
soonlijk, daar antwoorden wij niet op." 

Als Brinio in ons blad zeer gematigd, kalm en 
zakelijk op de fouten van het Federaal Statuut 
wijst, dan zeggen dezelfde voorstanders: „zoo zoo, 
ja ja", en verder, met uitzondering van Mr. van 
Es (die de kwestie, óf het Federaal Statuut fouten 
heeft, van ondergeschikt belang acht) laten zij 
eveneens alle beantwoording achterwege. 

En als de schrijver van deze regelen, minder 
kalm, maar toch op zakelijke gronden en zonder 
verwijten, die als van persoonlijken aard zouden 
kunnen worden beschouwd, den Groot-Neder-
landschen voorstanders van het Federaal Statuut 
met klem verzoekt, hun actie voor dit Statuut te 
staken, dan wordt hij beantwoord met een bijna 
algemeen stilzwijgen, of met een: „Geen ijle Groot-
Neder landsche staterij; er wordt voortgefede-
raald!" 

Hieruit mag zeker wel worden afgeleid, dat 
onze federalisten óf geen argumenten weten te 
vinden, om de onze te weerleggen, óf ons niet als 
Groot-Nederlandsche medestanders beschouwen, 
met wie, bij verschil van meening, vriendschappe
lijk en met het gemeenschappelijk doel voor oogen, 
van gedachten wordt gewisseld. Daar aan het 
eerste moeilijk kan worden geloofd, omdat men 
dan zeker niet zou voortgaan op denzelfden weg, 
moet helaas het tweede worden aangenomen. Dit 
heeft deze goede zijde, dat de zaak nu verder kan 
worden behandeld zonder die vriendschappelijke 
matiging, welke wel eens duidelijkheid in den weg 
staat* 

Bij deze verdere behandeling heb ik enkele op
merkingen voor mij liggen van een voorstander 
van het Federaal Statuut, door hem in een tot 
mij persoonlijk gerichten brief gemaakt naar aan
leiding van mijn „Ernstig woord tot de Federa
listen". Vanwege het overigens algemeen stilzwij
gen geven alleen deze opmerkingen mij houvast. 

„Vergeet niet," zoo schrijft hij mij, „dat er naast 
de Garibaldianen, waartoe gij behoort, en wier 
optreden nuttig en noodig is, ook Cavours moeten 
zijn, die, minder rechtstreeks op het doel aanstor
mend, langs lijnen van geleidelijkheid met staats
manskunst op datzelfde doel aansturen, en zonder 
wie ten slotte niets wordt bereikt. Want geestdrift 
en liefde voor een zaak alleen baten niet, als zij 
niet door koel overleg en nuchter verstand in een 
bepaalde bedding worden geleid." 

In de eerste plaats moet ik ontkennen, tot de 
„Garibaldianen" te behooren, die, met het Ideaal 
voor oogen, op den vijand losstormen. Maar met 
nog grooter stelligheid ontken ik, dat de voor-

64 Cv? 
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standers van het Federaal Statuut naar het doel 
leiden met koel overleg en nuchter verstand, gelijk 
den staatsman betaamt. Gaarne terstond erken
nend, dat hun aanvoerders hoogst bekwame man
nen zijn, kan ik onmogelijk in hen de kwaliteiten 
van ervaren leidende staatslieden ontdekken. In
tegendeel! 

Dat zij niet „leiden", maar kijken, kijken naar 
de groote mogendheden, naar de meerderheid in 
Vlaanderen, naar de meerderheid in Rijks-Neder
land, dat zij zoowel stuwkracht missen als nalaten 
van anderer stuwkracht gebruik te maken — als 
Cavour deed — ik heb het reeds in mijn vorig ar
tikel betoogd. Laat ik nog even herhalen, wat ik 
toen schreef: ,.Groote dingen komen nooit tot 
stand, doordat men, angstvallig naar de meerder
heid kijkend, met het oog op die meerderheid zijn 
houding bepaalt, maar door de meerderheid te 
leiden, te stuwen, in de gewenschte richting". 
Maar voor de „leiders" der Federaal-Statutisten 
is slechts één vraag van belang: hoe vangen wij 
het snelst het grootst-mogelijk aantal kiezers. 

Afgezien hiervan meen ik, dat staatsmanskunst 
aan het optreden dezer „leiders" ten eenenmale 
vreemd is. Daarover thans wat uitvoeriger. Wat 
vertraagt de zegepraal van Vlaanderen's zaak in 
zeer sterke mate? Het feit, dat de meerderheid der 
Vlamingen —• over de oorzaken hiervan kan 
thans worden gezwegen — nog steeds niet vol
doende beseft, op welke een volk onwaardige wijze 
zij in België behandeld worden; men went aan 
alles, ook aan trappen, welke men ontvangt van 
de overheid van den staat, tot welken men be
hoort. Intusschen is Vlaanderen's ontwaking wel 
zoover gekomen, dat deze trappen de groei van 
het zelfbewustzijn der Vlamingen niet meer be
lemmeren, maar bevorderen. Dat is echter den 
federalistischen „staatslieden" geheel ontgaan: zij 
streven er met kracht naar, dat de gezegende stom
miteiten van de Brusselsche machthebbers zooal 
niet onmogelijk, dan toch zoo gering mogelijk 
worden gemaakt. Het is misschien zeer braaf en 
in elk geval goed bedoeld, den Vlamingen de Bel
gische trappen voortaan te willen besparen, maar 
van staatsmanskunst getuigt het allerminst. Deze 
„staatslieden" kunnen worden vergeleken met de 
zachte heelmeesters, die stinkende wonden laten. 
Zij zien niet, dat de Belgische domheden Vlaan
deren krachtig op den weg naar volledige vrijheid 
stooten; zij willen die Belgische domheden on
mogelijk maken! 

Van staatsmanskunst getuigt ook niet de ellen
dige verdeeldheid onder de Vlaamsche nationa
listen, gevolg van het optreden dezer „leiders". 
Ja. ik aarzel niet, hun de schuld ervan te geven, 
al neem ik ook in dit geval gaarne aan, dat zij 
het opperbest bedoeld hebben. Maar zij hebben 
niet beseft, dat alle Groot-Nederlanders — zeker! 
dit zou in den beginne een kleinere schare zijn — 
eendrachtig kunnen optrekken onder de leuze: 
Vlaanderen bevrijd en deel van Heel-Nederland, 

maar niet eendrachtig kunnen strijden voor een 
verbeterd België, dat door zeer vele Vlaamsche 
nationalisten niet begeerd wordt. Dus slechts een
dracht, door de eigen beginselen te verloochenen 
en aan de wenschen van de „radicalen" toe te 
geven? hoor ik vragen. Zoo is het niet: voor het 
Federaal Statuut strijdt men niet uit beginsel, 
maar uit taktiek: voor Heel-Nederland strijdt men 
uit beginsel, en dit beginsel is aan beide partijen 1) 
gemeen. Het zonderlinge nu is. dat men om rede
nen van taktiek de eendracht op den loop jaagt 
en als strijdleus datgene aanheft, wat verdeelt. Is 
dat staatsmanskunst? 

Er is meer. Vooral bij de jongeren groeit reeds 
lang een toenemende afkeer van het parlemen
tairisme. Toch hebben onze „staatslieden" zóó 
sterk hun strijd voor de Vlaamsche zaak vereen
zelvigd met strijd voor zetels in het Belgische Par
lement, dat zij een tweede scheiding hebben ver
oorzaakt. Het afzonderlijk optreden der Dinaso's 
hadden zij misschien niet kunnen voorkomen, maar 
de scherpe tegenstelling tusschen Dinaso's en 
„demo-federalisten", zoo schadelijk voor Vlaan
deren, is te wijten aan de „staatslieden", die blind 
waren voor de teekenen der tijden. 

Nog iets. Getuigt het van staatsmanskunst, de 
„Garibaldianen" te smalen als voorstanders van 
een „ijle Groot-Nederlandsche staterij", zijn 
krachtigste strijders voor het bereiken van het ge
meenschappelijk einddoel door zulke onvriende
lijkheden nog verder van zich af te stooten? Werke
lijk, dit begint op verblinding te gelijken. Zoo 
spreekt niet een staatsman, die een volksdeel naar 
de bevrijding wil voeren; zoo spreekt een partij
leider, wien het hindert, dat hij in zijn jacht op 
kiezers belemmerd wordt. 

Ik moet nog even op mijn briefschrijver terug
komen. Hij vindt het „oneerlijk", den indruk te 
wekken, dat men naar den Groot-Nederlandschen 
staat streeft (hoewel men in werkelijkheid voor-
loopig niet meer wenscht dan een verbeterd Bel
gië). zulks in de hoop, dat het verschrikte België, 
om erger te voorkomen, dan wel tot federalisme 
geneigd zal worden. Hoe heb ik het nu? Ook 
hij wenscht toch immers dien Groot-Neder
landschen staat, al acht hij hem in nog zoo 
langen tijd niet mogelijk, dat hij er de voorkeur 
aan geeft naar het „spoedig-bereikbare" te 
streven? 

Welnu, waarom dezen wensch dan niet als 
strijdleus naar voren te brengen, en dit te meer, 
als daardoor eendracht in de gelederen zal ont
staan, en de kans vergroot wordt, dat men het 
doel, via het verbeterd België, bereikt? Maar bo
vendien, is het „oneerlijk", te overvragen, al is 
men in zijn hart als voorstander van het Federaal 
Statuut, althans voorloopig, met het mindere te-

x) Ik laat hier natuurlijk hen buiten beschouwing, voor 
wie een verbeterd België einddoel is, en die, al noemen ook 
zij zich „Vlaamsche nationalisten", toch eigenlijk zeer dicht 
bij de gewone Belgicisten staan. 
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vrcden? Wie er zoo over denkt, is alweder een 
zeer braaf man, maar geen staatsman, en niet 
geschikt een volk ter bevrijding te voeren. Even
min als de legeraanvoerder, die het oneerlijk vindt 
den vijand in den waan te brengen, dat hij op ster
ken tegenstand zal stuiten, terwijl in werkelijk
heid de loopgraaf slechts zwakjes is bezet, deugt 
hij op zijn post. 

Neen, Vlaanderen moge. Goddank, Garibaldia-
nen hebben, het mist — en het is een nijpend en 
betreurenswaardig gemis •— Cavours Eén Ca-
vour slechts is voldoende, maar dan ook on
misbaar. 

Mogen de komende tijden hem aan Vlaanderen 
schenken! 

EEN KLACHT UIT HET ZWITSERSCHE 
PARADIJS 

Ook in Groot-Nederlandsche kringen is men er 
vrij algemeen van overtuigd, dat in Zwitserland 
de ideale toestand heerscht van volksdeelen, vreed
zaam, en zonder wrijving naast elkaar wonende in 
éénen staat, en elkanders eigenaardigheden, el
kanders taal eerbiedigend, al ziet men daar in, dat 
dank zij het feit, dat deze volksdeelen tengevolge 
van verschillende omstandigheden vrijwillig tot 
elkander zijn gekomen, dank zij vooral de ver-
doorgevoerde decentralisatie, in Zwitserland mo
gelijk is, wat elders, en nu denken wij in het 
bijzonder aan België, niet mogelijk is, en ook niet 
mogelijk zal worden indien eindelijk nog tot de
centralisatie mocht worden overgegaan, omdat 
voorafgegane onderdrukking door het eene volks
deel van het andere, de tegenstellingen te veel 
heeft verscherpt. 

Dat intusschen de toestand niet zóó ideaal is, 
als wij gewoonlijk denken, blijkt wel uit een ar
tikel „Aanmatigingen bij de taalgrens (Ueber-
griffe an der Sprachgrenze) in de Schweizer 
Monatshefte van October 1.1., waarin — en dit niet 
voor de eerste maal — de aandacht wordt geves
tigd op feiten, die de schrijver, Konrad Meier, ten 
zeerste afkeurt. Een vertaling van dit artikel, met 
weglating slechts van den aanhef, laten wij hier
onder volgen. 

„Terwijl in de Welsche steden aan de taalgrens, 
ook in de door belangrijke Duitsche minderheden 
bewoonde stadjes Sitten en Siders, natuurlijk geen 
Duitsch woord op de opschriften in de stations is 
te zien, krijgt men een geheel ander beeld in het 
Duitsch-talige Oberwallis — of juister, het beeld 
verandert niet. Immers ook hier bevinden zich in 
verscheidene kleine en grootere stations zuiver 
Fransche opschriften, zonder vertaling in het 
Duitsch, als „Salie d'attente", „Chef de gare", 
„Bagage a main", enz. En dit zijn geen oude, maar 

geheel nieuwe borden van blauw email. In Brig 
heeft men den strijd over „Bahnsteig" of „perron" 
kort en bondig opgelost, door van „quai" te spre
ken. Zoo staat op de wagenborden van veel trei
nen, ook van dezulke, die uit Duitsch-Zwitser-
land komen (Bazel), eenvoudig „Brigue", zonder 
meer. De andere diensten doen iets dergelijks, zoo 
de Posterijen met verscheidene opschriften en de 
kantonspolitie met haar paspoort-stempels. 

Evenzoo overheerscht hier in het mondelinge 
verkeer bij het treinpersoneel in vele gevallen het 
Fransch. Zoo kan men op het station van Ober
wallis hooren: „En voiture, messieurs", en ook bij 
het roepen van de namen der stations noemt men 
somtijds de Fransche plaatsnamen vóór de 
Duitsche. 

Het is volkomen duidelijk, dat hierin systeem 
zit, anders ware het niet de moeite waard er mel
ding van te maken. Naar aanleiding van de laatste 
protesten van den „Bund" beweerden verschillen
de West-Zwitsersche couranten reeds, dat Ober
wallis tweetalig is. Het is een bekende taktiek 
tegenover taalminderheden, hun gebied eerst twee
talig te noemen — het eigen gebied, waarin ook 
een taaiminderheid woont, natuurlijk ééntalig. Wij 
hoorden onlangs in den trein twee heeren uit Lau-
sanne, naar aanleiding van een opschrift „Kardi-
nalbrau" — een der weinige Duitsche opschriften 
in Freiburg in Uechtland (dit is van het station 
uit te zien) — onder elkaar de opmerking maken, 
dat men hier, evenals in Tessino, voor Duitsche 
opschriften een boete moest opleggen. 

Verandering zal moeilijk anders dan door een 
„gesamteidgenössische" regeling kunnen geschie
den. Terwijl tegenwoordig bij de plaatsen in de 
nabijheid van de taalgrens de Duitsche meestal 
officieel met hunne Fransche namen tusschen 
haakjes genoemd worden, de ^Velsche zelden met 
hunne Duitsche namen, moeten hier grondregelen 
worden vastgesteld. Het eenvoudigst ware het, 
slechts in die gevallen twee benamingen te ver
melden, waar plaatsen onloochenbaar een taai
minderheid herbergen, zooals b.v. Freiburg en Biel. 
Het zou misschien praktisch zijn, Freiburg om mo
gelijke verwarring met Freiburg in Breisgau te 
voorkomen, in het Duitsch Fryburg te noemen. Op 
zich zelf beschouwd zouden die stations moeten 
worden, die op grond van de nabije taalgrens of 
het drukke internationale verkeer, drie- of vier
talige opschriften plegen te hebben. De eindsta
tions zou men of steeds met hun eigen, of steeds 
met de plaatselijke benaming moeten aanduiden, 
b.v. óf Genf in Bazel, Basel in Genève, óf „Genf" 
en,,Bale". 

«Maar natuurlijk gebeurt er niets van dit alles; 
want in de eerste plaats mogen de heeren taai-
imperialisten in Lausanne niet geërgerd worden, 
en in de tweede plaats volenti non fit iniuria. En 
deze oude rechtsregel kan in de bedoelde geval
len nog door een andere verduidelijkt worden: qui 
tacet, consentire assumitur." 
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Ziedaar een voor ons wel zeer treffende klacht 
uit den staat, dien men ons steeds voorhoudt als 
het bewijs, dat wij ons vergissen, als wij meenen, 
dat, bij de ver-doorgevoerde staatsbemoeiing van 
dezen tijd, in het algemeen slechts dan een nor
male, gezonde toestand ontstaat, als volks- en 
staatsgrenzen te zamen vallen. Wat natuurlijk niet 
wil zeggen, dat nimmer in andere gevallen nor
male toestanden kunnen bestaan. Ofschoon het de 
normale toestand is, dat kinderen door hun eigen 
ouders worden opgevoed, is het helaas geen uit
zondering, dat het kind meer ermee gebaat is, als 
anderen de zorg ervoor op zich nemen, en zelfs 
niet naar weder-opneming in het ouderlijk huis 
verlangt, om welke reden dan ook. 

Zoo is het b.v. ook zeer begrijpelijk, dat Tessino, 
hoe zuiver Italiaansch het moge zijn, met zijn af
keer van het vrijheidsbeperkende fascisme op het 
oogenblik niets gevoelt voor inlijving bij den Ita-
liaanschen staat, en gaarne een Zwitsersch kanton 
blijft. 

Minder begrijpelijk is, hoe in hetzelfde Zwit-
sersche tijdschrift, waaraan wij het bovenstaande 
ontleenden, met verwijzing naar de antifascisti
sche opvattingen in Tessino, lichtelijk den spot kan 
worden gedreven met den Zuid-Italiaan, die Giu-
seppe Motta, zonder hiermede iets onaangenaams 
te bedoelen, maar tot ontsteltenis van den Duitsch-
Zwitser, tot wien hij sprak, een Italiaan noemde, 
althans een Italiaan „Schweizerischer Staatszuge-
hörigheit"; en dat een Zwitsersche Bondspresi
dent, die niet slechts vloeiend Italiaansch spreekt, 
maar ook een schitterend redenaar in het Fransch 
en Duitsch! 

Toch beginnen wij, die het natuurlijk volkomen 
met den Zuid-Italiaan eens zijn, deze ontsteltenis 
eenigszins te begrijpen, als wij, alweder in het
zelfde tijdschrift, een anderen medewerker de vraag 
,,Gibt es ein Schweizer Nationalgefühl?" in enkele 
regels bevestigend zien beantwoorden. Dat dit 
Zwitsersche nationale gevoel een levend, zij het 
eerst in den loop en onder den dwang der ge
schiedenis ontstaan feit is — zoo schrijft hij — 
komt op onze eedgenootschappelijke feesten tot 
uitdrukking en heeft zich krachtig op 1 Augustus 
1914 geopenbaard. „Wij bezitten, trots de ver
scheidenheid van afkomst en taal van onze volks-
deelen, een gemeenschappelijk volksbewustzijn". 
Is het niet, alsof men een goede-Belg over het ge
meenschappelijk Belgisch volksbewustzijn hoort 
spreken? 

Ja, het wordt ons ten slotte duidelijk: in het 
zeer uitzonderlijke geval, dat volksdeelen — juist: 
volksdeelen — in één staat betrekkelijk vreedzaam 
te zamen leven (al zijn er soms strubbelingen: zie 
boven) kunnen zelfs verstandige mannen er toe 
komen, zich met dergelijke nietszeggende woorden 
van het vraagstuk staat en volk af te maken. 

A. L. 

EEN PROTEST 

De uitdrukking „Groot-Nederland" heeft de 
beteekenis gekregen van: het geheel van landen 
en gewesten, bewoond door hen, die tot de Diet-
sche volksgemeenschap, of — volgens sommigen 
— tot den Dietschen stam behooren, over staats
grenzen heen. En die beteekenis heeft ze behou
den, al mogen er onder ons zijn, die aan „Heel-
Nederland of ,,Dietschland de voorkeur geven, 
omdat ,,Groot-Nederland voor hen een imperia-
listischen klank heeft. 

Nu zien wij echter in den laatsten tijd, dat 
in de tropen wonende Nederlanders, wien van 
het Groot-Nederlandsche streven niets bekend 
schijnt te zijn, in het bijzonder leden van de Va-
derlandsche Club, die den band tusschen Neder-
landsch-Indië en Nederland wenscht te behou
den en te versterken, zich ook Groot-Nederlan
ders gaan noemen, en het Nederlandsche Rijk in 
Europa en andere werelddeelen te zamen met 
„Groot-Nederland" aanduiden, een Groot-Neder
land, dat door rijksgrenzen wordt aangegeven. 
Juist het tegenovergestelde dus van Groot-Neder
land in de reeds historisch geworden Dietsche 
beteekenis. Onlangs werd reeds in dit blad hierop 
met enkele woorden de aandacht gevestigd. Het 
blijkt noodig te zijn dit nogmaals te doen, en te 
protesteeren tegen deze tot verwarring leidende 
naams-usurpatie, nu wij in „Nederlandsch-Indië", 
orgaan der Vaderlandsche Club, van 15 Augustus 
j.1., onderstaand gedicht hebben gelezen, dat ver
moedelijk wel niet in het Indische blad werd op
genomen vanwege zijn dichterlijke waarde, maar 
omdat de Redactie met den inhoud ervan instemde. 
Hier is het: 

Groot-Nederland! 

Wij vragen aan allen 
Die Hollanders zijn 
Den steun voor een sterk ernstig streven 
Naar het behoud onzer rechten 
En respect voor het werk 
Door Holland in Indië bedreven. 

Wij verlangen te strijden 
Met allen die gelooven 
In den klank van „Eenheid maakt Macht" 
Voor 't ideaal van Groot-Neêrland 
In trots opgeheven 
Op het besef van zijn innerlijke kracht. 

Wij dulden geen afbraak 
Van t Neêrlands Gebouw 
Gewrocht door den arbeid diergenen 
Die eeuwenlang zwoegden 
Met moed en met trouw 
En gaven de kracht van hun leven. 
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vreden? Wie er zoo over denkt, is alweder een 
zeer braaf man, maar geen staatsman, en niet 
geschikt een volk ter bevrijding te voeren. Even
min als de legeraanvoerder, die het oneerlijk vindt 
den vijand in den waan te brengen, dat hij op ster
ken tegenstand zal stuiten, terwijl in werkelijk
heid de loopgraaf slechts zwakjes is bezet, deugt 
hij op zijn post. 

Neen, Vlaanderen moge. Goddank, Garibaldia-
nen hebben, het mist — en het is een nijpend en 
betreurenswaardig gemis — Cavours Eén Ca-
vour slechts is voldoende, maar dan ook on
misbaar. 

Mogen de komende tijden hem aan Vlaanderen 
schenken! ^ D G 

EEN KLACHT UIT HET ZWITSERSCHE 
PARADIJS 

Ook in Groot-Nederlandsche kringen is men er 
vrij algemeen van overtuigd, dat in Zwitserland 
de ideale toestand heerscht van volksdeelen, vreed
zaam, en zonder wrijving naast elkaar wonende in 
éénen staat, en elkanders eigenaardigheden, el
kanders taal eerbiedigend, al ziet men daar in, dat 
dank zij het feit, dat deze volksdeelen tengevolge 
van verschillende omstandigheden vrijwillig tot 
elkander zijn gekomen, dank zij vooral de ver-
doorgevoerde decentralisatie, in Zwitserland mo
gelijk is, wat elders, en nu denken wij in het 
bijzonder aan België, niet mogelijk is, en ook niet 
mogelijk zal worden indien eindelijk nog tot de
centralisatie mocht worden overgegaan, omdat 
voorafgegane onderdrukking door het eene volks
deel van het andere, de tegenstellingen te veel 
heeft verscherpt. 

Dat intusschen de toestand niet zóó ideaal is, 
als wij gewoonlijk denken, blijkt wel uit een ar
tikel „Aanmatigingen bij de taalgrens (Ueber-
griffe an der Sprachgrenze) in de Schweizer 
Monatshefte van October 1.1., waarin — en dit niet 
voor de eerste maal — de aandacht wordt geves
tigd op feiten, die de schrijver, Konrad Meier, ten 
zeerste afkeurt. Een vertaling van dit artikel, met 
weglating slechts van den aanhef, laten wij hier
onder volgen. 

„Terwijl in de Welsche steden aan de taalgrens, 
ook in de door belangrijke Duitsche minderheden 
bewoonde stadjes Sitten en Siders, natuurlijk geen 
Duitsch woord op de opschriften in de stations is 
te zien, krijgt men een geheel ander beeld in het 
Duitsch-talige Oberwallis — of juister, het beeld 
verandert niet. Immers ook hier bevinden zich in 
verscheidene kleine en grootere stations zuiver 
Fransche opschriften, zonder vertaling in het 
Duitsch, als „Salie d'attente", „Chef de gare", 
.Bagage a main", enz. En dit zijn geen oude, maar 

geheel nieuwe borden van blauw email. In Brig 
heeft men den strijd over „Bahnsteig" of „perron" 
kort en bondig opgelost, door van „quai" te spre
ken. Zoo staat op de wagenborden van veel trei
nen, ook van dezulke, die uit Duitsch-Zwitser-
land komen (Bazel), eenvoudig „Brigue", zonder 
meer. De andere diensten doen iets dergelijks, zoo 
de Posterijen met verscheidene opschriften en de 
kantonspolitie met haar paspoort-stempels. 

Evenzoo overheerscht hier in het mondelinge 
verkeer bij het treinpersoneel in vele gevallen het 
Fransch. Zoo kan men op het station van Ober
wallis hooren: „En voiture, messieurs", en ook bij 
het roepen van de namen der stations noemt men 
somtijds de Fransche plaatsnamen vóór de 
Duitsche. 

Het is volkomen duidelijk, dat hierin systeem 
zit, anders ware het niet de moeite waard er mel
ding van te maken. Naar aanleiding van de laatste 
protesten van den „Bund" beweerden verschillen
de West-Zwitsersche couranten reeds, dat Ober
wallis tweetalig is. Het is een bekende taktiek 
tegenover taalminderheden, hun gebied eerst twee
talig te noemen — het eigen gebied, waarin ook 
een taaiminderheid woont, natuurlijk ééntalig. Wij 
hoorden onlangs in den trein twee heeren uit Lau-
sanne, naar aanleiding van een opschrift „Kardi-
nalbrau" — een der weinige Duitsche opschriften 
in Freiburg in Uechtland (dit is van het station 
uit te zien) — onder elkaar de opmerking maken, 
dat men hier, evenals in Tessino, voor Duitsche 
opschriften een boete moest opleggen. 

Verandering zal moeilijk anders dan door een 
„gesamteidgenössische" regeling kunnen geschie
den. Terwijl tegenwoordig bij de plaatsen in de 
nabijheid van de taalgrens de Duitsche meestal 
officieel met hunne Fransche namen tusschen 
haakjes genoemd worden, de Welsche zelden met 
hunne Duitsche namen, moeten hier grondregelen 
worden vastgesteld. Het eenvoudigst ware het, 
slechts in die gevallen twee benamingen te ver
melden, waar plaatsen onloochenbaar een taai
minderheid herbergen, zooals b.v. Freiburg en Biel. 
Het zou misschien praktisch zijn, Freiburg om mo
gelijke verwarring met Freiburg in Breisgau te 
voorkomen, in het Duitsch Fryburg te noemen. Op 
zich zelf beschouwd zouden die stations moeten 
worden, die op grond van de nabije taalgrens of 
het drukke internationale verkeer, drie- of vier
talige opschriften plegen te hebben. De eindsta
tions zou men of steeds met hun eigen, of steeds 
met de plaatselijke benaming moeten aanduiden, 
b.v. óf Genf in Bazel, Basel in Genève, óf „Genf' 
en,,Bale". 

'Maar natuurlijk gebeurt er niets van dit alles; 
want in de eerste plaats mogen de heeren taai
imperialisten in Lausanne niet geërgerd worden, 
en in de tweede plaats volenti non fit iniuria. En 
deze oude rechtsregel kan in de bedoelde geval
len nog door een andere verduidelijkt worden: qui 
tacet, consentire assumitur." 
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Ziedaar een voor ons wel zeer treffende klacht 
uit den staat, dien men ons steeds voorhoudt als 
het bewijs, dat wij ons vergissen, als wij meenen, 
dat, bij de ver-doorgevoerde staatsbemoeiing van 
dezen tijd, in het algemeen slechts dan een nor
male, gezonde toestand ontstaat, als volks- en 
staatsgrenzen te zamen vallen. Wat natuurlijk niet 
wil zeggen, dat nimmer in andere gevallen nor
male toestanden kunnen bestaan. Ofschoon het de 
normale toestand is, dat kinderen door hun eigen 
ouders worden opgevoed, is het helaas geen uit
zondering, dat het kind meer ermee gebaat is, als 
anderen de zorg ervoor op zich nemen, en zelfs 
niet naar weder-opneming in het ouderlijk huis 
verlangt, om welke reden dan ook. 

Zoo is het b.v. ook zeer begrijpelijk, dat Tessino, 
hoe zuiver Italiaansch het moge zijn, met zijn af
keer van het vrijheidsbeperkende fascisme op het 
oogenblik niets gevoelt voor inlijving bij den Ita-
liaanschen staat, en gaarne een Zwitsersch kanton 
blijft. 

Minder begrijpelijk is, hoe in hetzelfde Zwit-
sersche tijdschrift, waaraan wij het bovenstaande 
ontleenden, met verwijzing naar de antifascisti
sche opvattingen in Tessino, lichtelijk den spot kan 
worden gedreven met den Zuid-Italiaan, die Giu-
seppe Motta, zonder hiermede iets onaangenaams 
te bedoelen, maar tot ontsteltenis van den Duitsch-
Zwitser, tot wien hij sprak, een Italiaan noemde, 
althans een Italiaan „Schweizerischer Staatszuge-
hörigheit"; en dat een Zwitsersche Bondspresi
dent, die niet slechts vloeiend Italiaansch spreekt, 
maar ook een schitterend redenaar in het Fransch 
en Duitsch! 

Toch beginnen wij, die het natuurlijk volkomen 
met den Zuid-Italiaan eens zijn, deze ontsteltenis 
eenigszins te begrijpen, als wij, alweder in het
zelfde tijdschrift, een anderen medewerker de vraag 
,,Gibt es ein Schweizer Nationalgefühl?" in enkele 
regels bevestigend zien beantwoorden. Dat dit 
Zwitsersche nationale gevoel een levend, zij het 
eerst in den loop en onder den dwang der ge
schiedenis ontstaan feit is — zoo schrijft hij —. 
komt op onze eedgenootschappelijke feesten tot 
uitdrukking en heeft zich krachtig op 1 Augustus 
1914 geopenbaard. „Wij bezitten, trots de ver
scheidenheid van afkomst en taal van onze volks-
deelen, een gemeenschappelijk volksbewustzijn". 
Is het niet, alsof men een goede-Belg over het ge
meenschappelijk Belgisch volksbewustzijn hoort 
spreken? 

Ja, het wordt ons ten slotte duidelijk: in het 
zeer uitzonderlijke geval, dat volksdeelen — juist: 
voIksdeelen — in één staat betrekkelijk vreedzaam 
te zamen leven (al zijn er soms strubbelingen: zie 
boven) kunnen zelfs verstandige mannen er toe 
komen, zich met dergelijke nietszeggende woorden 
van het vraagstuk staat en volk af te maken. 

A. L. 

EEN PROTEST 

De uitdrukking „Groot-Nederland" heeft de 
beteekenis gekregen van: het geheel van landen 
en gewesten, bewoond door hen, die tot de Diet-
sche volksgemeenschap, of — volgens sommigen 
— tot den Dietschen stam behooren, over staats
grenzen heen. En die beteekenis heeft ze behou
den, al mogen er onder ons zijn, die aan „Heel-
Nederland" of „Dietschland" de voorkeur geven, 
omdat „Groot-Nederland" voor hen een imperia-
listischen klank heeft. 

Nu zien wij echter in den laatsten tijd, dat 
in de tropen wonende Nederlanders, wien van 
het Groot-Nederlandsche streven niets bekend 
schijnt te zijn, in het bijzonder leden van de Va-
derlandsche Club, die den band tusschen Neder-
landsch-Indië en Nederland wenscht te behou
den en te versterken, zich ook Groot-Nederlan
ders gaan noemen, en het Nederlandsche Rijk in 
Europa en andere werelddeelen te zamen met 
„Groot-Nederland" aanduiden, een Groot-Neder
land, dat door rijksgrenzen wordt aangegeven. 
Juist het tegenovergestelde dus van Groot-Neder
land in de reeds historisch geworden Dietsche 
beteekenis. Onlangs werd reeds in dit blad hierop 
met enkele woorden de aandacht gevestigd. Het 
blijkt noodig te zijn dit nogmaals te doen, en te 
protesteeren tegen deze tot verwarring leidende 
naams-usurpatie, nu wij in „Nederlandsch-Indië", 
orgaan der Vaderlandsche Club, van 15 Augustus 
j.1., onderstaand gedicht hebben gelezen, dat ver
moedelijk wel niet in het Indische blad werd op
genomen vanwege zijn dichterlijke waarde, maar 
omdat de Redactie met den inhoud ervan instemde. 
Hier is het: 

Groot-Nederland! 

Wij vragen aan allen 
Die Hollanders zijn 
Den steun voor een sterk ernstig streven 
Naar het behoud onzer rechten 
En respect voor het werk 
Door Holland in Indië bedreven. 

Wij verlangen te strijden 
Met allen die gelooven 
In den klank van „Eenheid maakt Macht" 
Voor 't ideaal van Groot-Neêrland 
In trots opgeheven 
Op het besef van zijn innerlijke kracht. 

Wij dulden geen afbraak 
Van 't Neêrlands Gebouw 
Gewrocht door den arbeid diergenen 
Die eeuwenlang zwoegden 
Met moed en met trouw 
En gaven de kracht van hun leven. 
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Wij zullen ons keeren 
Tegen hen die bespotten 
De vlag van het Rood, Wit en Blauw 
Want hol zijn hun phrasen 
En valsch hun tendenzen 
Hun leuzen onzeker en grauw. 

In óns zetelt kracht 
Het gevaar te bezweren 
Te smoren het smalend gejouw, 
Want hij die beleedigt 
Den Leeuw van Groot-Holland, 
Die duchte de kracht van zijn klauw. 

V. C.'er. 

Wij zullen ons in de schoonheden van dit dicht
werk maar niet verdiepen, ons ook niet vermoeien 
met het zoeken naar antwoord op vragen, die het 
doet rijzen (b.v. of de „phrasen" van den dichter 
ook niet lichtelijk „hol" zijn, en — hoe die Leeuw 
van Groot-Holland er uitziet, misschien een leeuw 
in een klapperboom?) 

Maar wel spreken wij de hoop uit, dat onze 
tropische Nederlanders bij hun streven, de Neder-
landsche Rijks-eenheid te versterken, zoo spoedig 
mogelijk zullen ophouden gebruik te maken van 
een benaming, die reeds aan een geheel ander be
grip is gegeven !). En — als zij dan eindelijk ook 
eens een beetje aandacht willen schenken aan de 
Dietsche zaak, kan uit de ergernis, die zij ons 
thans — waarschijnlijk geheel onopzettelijk — 
geven, nog iets goeds voortkomen. 

i) In „Nederlandsch-Indië" van 15 September is weer 
sprake van een „Groot Nederlandsche Studiegroep , die zich 
klaarblijkelijk eveneens aan naams-usurpatie schuldig maakt. 
En in het Algemeen Handelsblad van 31 October 1.1. begint 
zoo waar de Hoefijzer-correspondent uit hetzelfde vaatje te 
tappen! Hij spreekt van de „Klein-Nederlandsche geest, dat 
is de geest van degenen voor wien het Rijk ophoudt aan de 
kust van de Noordzee". Groot-Nederlandsch denkt volgens 
dezen Klein-Hollander hij, die beseft, dat er nog twee ge
bieden buiten Europa zijn, die tot het Rijk behooren En in 
een redactioneel artikel van 12 November in hetzelfde blad 
wordt wederom van „Groot-Nederland in dezen tropi-
schen — zin gesproken. 

TWEE DOCUMENTEN 
Als een voortzetting van hetgeen onze betreur

de medewerker Dr. René de Clercq te dezer 
plaatse aan historische manifesten en herinnerin
gen publiceerde, drukken wij hieronder af twee, in 
het Noorden althans, weinig bekende documenten, 
die wel een helder licht werpen op het tijdvak, 
onmiddellijk na den wapenstilstand en op de be
ruchte activistenjacht. 

Als eerste een door den Vlaamschen schrijver 
Paul van Ostayen (f 1928) aan de Vlaamsche 
Vereeniging voor Letterkundigen verzonden (aan 
Paul Kenis geadresseerd) schrijven. Als tweede t 
adres van den Vlaamschen Studiekring (waarvan 

destijds Dr. A. Vermeylen voorzitter was) aan 
den Belgischen Eersten Minister Delacroix, waar
van in van Ostayen's brief sprake is. (Verkeer
delijk spreekt van Ostayen over Vlaamsche 
„Club"). Beide historische documenten mogen 
voor zich zelf spreken. 

I. 
Antwerpen, 28 November 1924. 

Albertstraat 44. 
Aan de Vereniging van Letterkundigen 

te Brussel. 

In gevolg op uwe uitnodiging van 17 dezer, door 
dewelke ik tevens voor het eerst verneem, dat ik 
lid van een Commissie ben, gelast met het her-
inrichten van de Vereniging van Letterkundigen, 
heb ik u dit te antwoorden, — antwoord dat, ware 
ik niet verhinderd, ik gaarne op uwe vergadering 
zou hebben verdedigd: 

Eerst en voorafgaandelik: op de laatste bijeen
komst van de Vereniging, zo deelt u mij mee, werd 
ik als lid ener commissie aangeduid. Op welke 
bijeenkomst? U weet zo goed als ik natuurlik dat 
dit weer een bijeenkomstje is geweest, tot hetwelk 
verscheidene letterkundigen niet werden uitgeno
digd. Van een algemene vergadering kan dus geen 
sprake zijn. Wie duidt de commissieleden aan? 
„La clique du café Brebis ? op zijn vlaams: waar 
kan men beter zijn ja? 

Daarmee staat in verband uw bericht in de 
dagbladen, waarbij de namen van de leden der 
commissie worden vermeld, dan wanneer sommige 
leden daarvan in onkennis zijn, en dit bericht dan 
ook buiten hun al dan niet accepteren, wordt ge
plaatst. Voorwaar u brengt me daarmee erg in ver
legenheid. U moet namelik weten, ik ben lid van 
een aktie-comité en ik moet van dit comité de 
goedkeuring hebben voor gelijk welk publiek op
treden. Toen die heren van dit nationalisties aktie-
comité mijn naam onder de leden van uwe com
missie vermeld zagen, heb ik een hele boel moeite 
gehad om hun de toedracht duidelik te maken. 
Zoiets is toch zeer begrijpelik en uw Voorzitter, de 
prof. aan de hogeschool te Gent. Dr. Vermeylen, 
die destijds zo scherp het verschil tussen zelfstan
digheid en vrijheid formuleerde, zal, hoop ik, deze 
discipline, die een resultante van zelfstandigheid 
is, approuveren. 

Maar nu de uitnodiging zelve. Daarvan kan ik 
alleen zeggen, dat ik ze niet begrijp. Inderdaad: ik 
een aktivist, word uitgenodigd om in een com
missie van de V. v. L. werkzaam te zijn. Einde 
1918 of begin 1919 werd — voor zover ik weet — 
aan twee aktivisten van de Vereniging uit ge
schreven dat zij goed zouden handelen hun ont
slag als leden van het bestuur der V. v. L., tak 
/ontwerpen, te nemen, omdat deze vereniging in 
nauwe betrekking met de openbare besturen moest 
leven, relatie, die door het aanblijven van aktivis-
tiese leden bemoeilikt werd. Deze brief werd tot 
op heden niet door een jongere vergadering ver-
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nietigd. Wel verklaarde later één van deze twee 
letterkundigen, de heer de Bom, in een sindsdien 
berucht geworden ingezonden stuk verschenen in 
de N. Rotterdamsche Courant dat hij nooit akti-
vist is geweest, en wel heeft deze dan ook later, 
zonder over het vroeger-gebeurde te spreken, aan
genomen in de commissie tot het herinrichten der 
V. v. L. zitting te nemen. Wat hier echter ge
wichtig blijft is, dat deze brief — deze onnozele 
brief, mag ik wel zeggen — door de vereniging 
zelve niet werd vernietigd. 

Hoe hebben wij het nu! — Jan krijgt zijn ontslag 
omdat hij aktivist is en Piet, ook een aktivist, wordt 
gevraagd misschien juist omdat hij aktivist 
is. Vindt u dat niet erg malletjes? En moet Piet 
nu zeggen: „Ja mijne Heren, deze eretaak van 
commissielid neem ik gaarne aan. Dat u Jan, die 
mijn politieke kameraad is, aan de deur heeft gezet, 
kom laat ons de spons daarover vagen. Ik ben wat 
heel blij, dat u mij binnenhaalt, en wat Jan betreft, 
nou " Had u zulk een antwoord verwacht? — 
Misschien wel. De verslaggever van het Alge
meen Handelsblad te Brussel, de heer Toussaint 
van Boelaere, die u zeker goed bekend is, gaf ons 
in één van zijn eerste kronieken van na de oorlog 
—• november 1918 — een fraaie maar anonieme 
nomenclatuur van aktivisten: een ongeletterde 
transportbaas uit Antwerpen, een dronken kwak-
baas en drie verlopen literatoren. Ja. zo zijn de ak
tivisten. Alleen zijn wij nog niet voldoende ver
zopen dan dat wij niet de geesteshelderheid zou
den bezitten voor Vlaams-Belgiese erebaantjes te 
bedanken. 

Trouwens geloof ik niet dat een herinrichten 
van de V. v. L., zoals u zich deze voorstelt, d.i. 
een vereniging die alle letterkundigen zou groe
peren, mogelik zij. Er zijn nu eenmaal onherstel
bare dingen gebeurd. Gelieve daarin ook het 
hoofdargument van mijn weigering te zien die, 
naar ik meen, op zeer reële gronden staat. Inder
daad: in 1918 schreef uw voorzitter de heer prof. 
Vermeylen, als voorzitter van de Vlaamse Club 
te Brussel, een brief aan de „Belgiese regering" 
(ik schreef haast „aan de regering" Mijne Heren!) 
waarin hij het verlangen uitdrukte dat de aktivis
ten niet zouden worden gespaard. Zoiets staat de 
heer prof. Vermeylen natuurlik vrij; meer dan een 
gevoelszaak mocht het echter voor de Max-Stir-
ner-propagandist een zaak van smaak zijn. Nu is 
het echter zo, dat ik tot deze aktivisten hoor. Dat 
ik niet méér op het voorplan trad is mijn jeugdige 
leeftijd — 1914-1918 komt met mijn 18e-22e jaar 
overeen — toe te schrijven en ook mijn weten, 
dat ik, politiek gezien, het bij mijn strijdgenoten 
niet halen kon. Dit dus is slechts een accident. De 
toestand had kunnen bestaan dat ik tans nog in 
een Belgiese gevangenis zou verblijven en dat dit 
verblijf dan zeer naar het verlangen van uw voor
zitter, prof. Vermeylen zou zijn. Zo zijn wij bij 
dit barokke gekomen dat uw voorzitter, nadat het 
Belgiese gerecht naar zijn wens zou gehandeld 

hebben, zou verplicht zijn mij een uitnodiging naar 
de gevangenis te sturen om de — overigens zeer 
eerbiedwaarde — vergadering der V. v. L. bij 
te wonen. Misschien zou dan de heer prof. Ver
meylen zijn invloed bij de sociaal-demokratie (in 
het Vlaams: Belgiese Werkliedenpartij) hebben 
kunnen aanwenden voor mij een paar uurtjes vrijaf 
te krijgen om deze zeer noodzakelijke vergadering 
bij te wonen. 

Om te sluiten deze anekdote om de fraaie soli
dariteit van de letterkundigen te schetsen: Het 
toeval wilde dat ik Zaterdag de heer Toussaint 
van Boelaere ontmoette. Aldra was het gesprek 
over de V. v. L. De heer Toussaint gaf de mening 
te kennen dat het toch niet buitengesloten mocht 
zijn dat mensen van zeer uiteenlopende meningen, 
als letterkundigen, als collega's zouden samen
komen. De vrijheid van schrijven was, meende de 
heer Toussaint, het eerste postulaat. -— Nu wist 
ik echter dat de heer Toussaint ook lid is geweest 
van de beruchte „Vlaamse Club". Om hem echter 
de kans te geven zijn gezellen te verloochenen, 
zei ik het volgende: ik was het met hem eens. doch, 
meende ik, druiste zijn postulaat lijnrecht in tegen 
de aktie van Vermeylen — ik zei uitdrukkelik 
steeds Vermeylen, spijts iedereen de Brusselse 
groep van de Vlaamse club voldoende kent — na-
melik met zijn schrijven aan de regering. Dit schrij
ven keurde de heer Toussaint dan ook af, zeide 
hij. Had de heer Toussaint dan niets te zeggen 
in de VI. Club? Of moeten wij al hetgeen Vlaamse 
belgicisten doen of laten niet au sérieux nemen? 

Misschien meent u dat sommige aktivisten on
handelbare mensen zijn. U vergeet dat u een com
promis verlangt van éne zijde. U vergeet al te licht, 
dat Borms nog steeds te Leuven en Vermeylen 
reeds te Gent is. Trouwens zal de Belgiese prof. 
Vermeylen — de ex-Stirner-disciepel — de eerste 
zijn om gemeenschap met deze activisten, wier ver
oordeeling hij verlangde, te weigeren. En, zoals 
gezegd, daar het slechts een accident toe te schrij
ven is dat ik er beterkoop afkwam dan mijn kame
raden, moet ik mij haasten de heer Vermeylen 
voor te zijn. 

Naast het betuigen van mijn dank om het — 
toch merkwaardige — vertrouwen dat u in mij 
stelde, verzoek ik u mij, thans als voorheen, noch 
als lid, noch als commissielid van de Vereniging 
van Letterkundigen te beschouwen. 

(w. get.) PAUL VAN OSTAIJEN. 

II. 

De brief van den ,,Vlaamschen Studiekring" 
aan den Belgischen Minister Delacroix. 

Namens den Vlaamschen Studiekring te Brus
sel hebben wij de eer Uwe aandacht in het bij
zonder te vestigen op de volgende punten: 

De beloften, door den Koning in de Troonrede 



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

in zake het talenvraagstuk afgelegd, hadden ten 
slotte toch een goeden indruk op de Vlaamsche 
bevolking gemaakt. Dei redevoeringen van den 
Eersten Minister in Kamer en Senaat, hebben ech
ter dezen goeden indruk niet bevestigd. 

Onder de Vlamingen heerscht wantrouwen. 
Dit wantrouwen werd voortdurend gevoed en 

zelfs nog versterkt door de uitlatingen der 
Fransch-Belgische pers. Niet alleen werd het 
Waalsch aktivisme, als verschijnsel door deze 
pers over 't algemeen bemanteld en daarentegen 
't Vlaamsch aktivisme telken dag weer op den 
voorgrond gebracht, maar ook is die pers er duide
lijk op uit om over 't aktivisme heen, al de Vlamin
gen zonder onderscheid te treffen. Want op stel
selmatige wijze werd het woord „flamingant" 
telkens weer gebruikt, waar alleen het woord ,,ak-
tivist" zou passen, ten einde bij den lezers verwar
ring te stichten en bij hem het geloof te vestigen, 
dat Vlaamschgezindheid en aktivisme één en de
zelfde zaak zijn. Op die wijze werd rond eiken 
uitgesproken Vlaming een atmosfeer van achter
docht en geheime vijandschap geschapen, die niet 
alleen de Vlaamsche zaak te schade, en te schande 
moet komen, maar die het mogelijk maakt dat die 
Vlaming onverdiend in zijn persoonlijke belangen 
wordt getroffen. En dit niet zoo zeer door al te 
vurige vaderlanders, welke tusschen goed en 
kwaad geen grens meer weten te trekken, dan 
door lieden, die in troebel water wenschen te vis-
schen of achter de mom van vaderlandsliefde een 
persoonlijken wrok zoeken te koelen. 

Wij hebben tijdens de bezetting den strijd 
tegen het aktivisme aangebonden en hardnekkig 
volgehouden. Wij hebben ons aan vervolging en 
bestraffing blootgesteld in de overtuiging dat wij 
het Vaderland dienden. Wij meenen derhalve 
thans ook dat al wie opzettelijk tot de bestuurlijke 
en de politieke scheiding heeft meegewerkt, om 
het even dat hij een zoogenaamd politiek ideaal 
dan wel louter een persoonlijk voordeel najaagde, 
uit 's lands dienst verwijderd moet worden en, zoo 
daartoe termen zijn, in rechten worden vervolgd.1) 

Maar gezien de in en buiten de departementen 
tegen de Vlamingen verwekte stemming, kunnen 
wij niet nalaten er met nadruk op te wijzen, dat 
het willekeurig of zelfs maar onwillekeurig toe
passen van een anderen maatstaf dan gelijk recht 
voor allen, het wantrouwen, dat reeds onder de 
Vlamingen heerscht dermate zou opvoeren, dat 
daaruit voor het land ver-strekkende gevolgen 
zouden kunnen voortvloeien. 

Wij wenschen op dit oogenblik geen gebruik 
te maken van mededeelingen ons geworden om
trent hetgeen omgaat in sommige departementen, 
ondergeschikte administraties en parketten. Doch, 
met het oog op het publiek welzijn, sprekende in 
algemeenen zin, verzoeken wij U eerbiedig, dat de 
Ministers, hoofden van departementen, de vol

1) Cursief van ons. — D. G. 

gende wenschen, die wij als Vlaamsche eischen 
beschouwen, in ernstige overweging zouden willen 
nemen: 

1. Dat aan het kabinet van eiken minister een 
ambtenaar zal worden toegevoegd, volkomen op 
de hoogte van de Nederlandsche taal en vertrouwd 
met de kwesties der aktivistische drijverijen, zoodat 
eeneik, die den minister wenscht te spreken, te 
woord zal worden gestaan in de taal, die hem het 
gemakkelijkst is, en dat de minister ook te allen 
tijde iemand bij de hand hebbe, die hem van ad
vies zal kunnen dienen ook in die zaken, waar
mede de taalbelangen zijn gemoeid. Dit is een 
noodzakelijkheid, die zich nog klemmender opdringt 
in die departementen waar de hoofden (en zelfs 
al de beambten) van het bureau-,.personeel" het 
tegendeel van Vlaamschgezind zijn. 

2. Dat een vertrouwde personaliteit, die aan 
dezelfde voorwaarden voldoet, toegevoegd worde 
aan de eereraden welke, naar verluidt, advies 
zullen hebben uit te brengen, en wellicht zullen 
hebben te oordeelen, over het gedrag van bepaalde 
ambtenaren en beambten tijdens de bezetting. 

3. Dat voorloopig, tot de zaak van gebruik der 
talen in bestuurs-aangelegenheden voor goed zal 
zijn opgelost, met het oog op de toepassing van 
de enkele reeds bestaande taalwetten, door de 
Ministeries en de daarvan afhangende diensten, in 
elk departement een hooger ambtenaar zal worden 
aangewezen, om de toepassing van de wetten op 
het gebruik van de Vlaamsche taal in bestuurs
zaken te regelen, en om toezicht te houden op de 
wijze, waarop deze regeling wordt nageleefd. Zulk 
een regeling bestond reeds voor den oorlog in het 
Departement van Marine, Posterijen en Tele
grafie. 

Van de vervulling van deze wenschen verwach
ten wij veel ten bate van de rust in het land. Wij 
leggen er derhalve nogmaals den nadruk op met 
de hoop dat gij ze in ernstige overweging zult 
nemen. 

Inmiddels, enz. 
(w. get.) HET BESTUUR. 

DISTELS 

De Groot-Nederlandsche Hoefijzer. 

... ,,Maar, heeren ,,volks"-vertegenwoordigers, 
er zijn nog andere Nederlanders dan die wonen 
tusschen den Dollart en het Zwin, het Neder
landsche volk is grooter dan uw kiezersbent..." 
Aldus lazen wij bij een eersten, vluchtigen blik in 
het Algemeen Handelsblad in een artikel van on
zen vriend Hoefijzer. 

Bekeerd, zoo juichten wij reeds! Eindelijk in 
staat de zwakke oogen over de rijksgrenzen heen 
te slaan. Eindelijk beseffend, dat rijksgrenzen geen 
volksgrenzen zijn! Eindelijk van Klein-Hollander 
Groot-Nederlander geworden, en van zijn nieuwe, 
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gezonde opvattingen getuigend in een lang, geest
driftig artikel, dat onze andere vriend, von Coglu-
giro, op de eerste bladzijde van zijn courant 
plaatste! 

Maar helaas, zoo bleek het niet te zijn. Wel 
toornde Hoefijzer tegen de Klein-Nederlanders, 
tegen den klein-Nederlandschen geest, maar hij 
bedoelde hiermede den geest van hen, die ver
geten, dat het gebied van het Nederlandsche Rijk 
zich niet alleen in Europa bevindt, maar ook in 
twee andere werelddeelen, en dat in die gebie
den buiten Europa vele Nederlanders wonen, 
waarvan verscheidene een schat van bestuurs-
ervaring opdoen. 

Maar dat het gebied van het Nederlandsche 
volk in Europa niet bij de Heilige Rijksgrenzen 
ophoudt, neen, dat beseft hij nog altijd niet. 

En wij vreezen zelfs, dat hij op een goeden dag 
zal gaan beweren, dat de millioenen inlanders van 
de rijksgebieden buiten Europa echte, onvervalsch-
te Nederlanders zijn, geboren en getogen, immers, 
binnen de Heilige Rijksgrenzen. 

„Vlaamsch in merg en been". 

Onlangs heeft men te Lier Lodewijk Zimmer ge
huldigd, den uurwerkmaker, die het vermaarde 
uurwerk in den toren heeft vervaardigd. 

Bij die gelegenheid is een borstbeeld van Zim
mer onthuld, „met" — deelt een correspondent 
van het Algemeen Handelsblad mede (de Bel
gische ambtenaar Toussaint van Boelaere?) — 
„plechtige toespraken, met een feestelijke Braban-
^onne en een schallenden Vlaamschen Leeuw; — 
want Lierke is niet alleen Vlaamsch in zijn ple-
zierke, 't is Vlaamsch ook in merg en been en in 
heel zijn openbaar en intiem leven." 

Vlaamsch in merg en been? Het komt ons voor, 
dat er aan die Vlaamschgezindheid nog wel iets 
ontbreekt, als men er duldt, dat bij dergelijke 
plaatselijke feesten het lied van den vijandigen 
staat wordt gespeeld, dat nimmer „feestelijk" kan 
zijn. 

Geen tijd voor vertalen? 

Na het Oudheidkundig Jaarboek komen thans 
weer de „Bijdragen voor vaderlandsche geschiede
nis en oudheidkunde" met een artikel in een 
vreemde taal, n.1. in het Fransch, geschreven door 
Professor Michel Huisman te Brussel. 

Dat men een belangrijk-geacht artikel van een 
verfranschten Brusselaar niet weigert, ofschoon 
het in een vreemde taal is geschreven, die niet in 
een Nederlandsch tijdschrift thuis behoort, kun
nen wij begrijpen. Maar ontbrak der Redactie nu 
werkelijk de tijd, om het te vertalen? Of ontbreekt 
het haar aan Nederlandsch zelfbewustzijn? Wij 
vreezen het laatste 

„Vlaamschgezind". 

Zooals onze lezers weten, noemen vier van de 
twaalf Belgen, die het nieuwe Belgische ministe
rie vormen, zich „Vlaamschgezind . Naar wij ver
men, zal bij loting worden uitgemaakt, welke 
twee Belgen van de overige acht zich óók 
Vlaamschgezind zullen noemen. De helft van het 
ministerie is dan „Vlaamschgezind", en Vlaande
ren kan tevreden zijn en weer inslapen. 

Nog een sappig liedeke. 
Wijze: het Kwezelken. 

Zeg Sappeken, wildegij dansen, 
Voor 'n zak met Belgisch geld? 
Wel neen, ik, zei dat Sappeken, 
Ik ben een Vlaamsche held! 

k En kan niet dansen, 
'k En mag niet dansen. 
Dansen en is onze regel niet, 

Voor Belgisch geld danst een goe-Vlaming niet! 
Zeg Sappeken, wildegij dansen, 
Voor 'n Leopoldskruisken met lint? 
Wel neen ik, zei dat Sappeken, 
'k Ben Vlaandren te goed gezind! 

k En kan niet dansen, 
k En mag niet dansen. 
Dansen en is onze regel niet, 

Voor kruiskes met lint danst een Vlaming niet! 
Zeg Sappeken, wildegij dansen, 
Als 'k Belgisch minister u maak? 
Wel ja ik, zei dat Sappeken, 
Minister? Een schoone zaak! 

Ik kan wel dansen, 
Ik mag wel dansen, 
Dansen is in onzen regel wel, 

Ik dans als minister voor België wel! 

J. VAN SCHERPENZEEL. 

UIT BOEK EN BLAD 

Neerlandia. Het nummer van November bevat o.m. ver
luchte artikelen over een der vele uitnemende zonen van 
het Joodsche volk, Baruch de Spinoza, en over Surinaam-
sche sinaasappelen, die over het algemeen zeer gunstig 
worden beoordeeld. Voorts een kiekje van goede Belgen en 
Belgicisten van verschillende schakeering, broederlijk te 
zamen voor Duinenhof aan de Vlaamsche kust. Oud-minis
ter Huysmans staat te midden der dames. 

Dietsche Orde. In no. 2 (van 20 October) een artikel van 
Geoffrey Cronjé „Die Universiteit van Pretoria word Afri
kaans", voorts „Eenige beschouwingen naar aanleiding van 
het Deutsch-Nordische Studententreffen te Rostock (21 25 
Juli 1932)door H. H. en een stukje „Die Franse taal in 
Suid-Afrika , waarin Geoffrey Cronjé opkomt tegen een on
zinnige mededeeling in de Revue de 1'Alliance francaise van 
October 1931. , 

Roeping. In het October-nummer (no. 1 van den nieuwen 
— elfden — jaargang) schrijft Jan Brans over „De Sociale 
beteekenis van de Vlaamsche Beweging als taalstrijd". Met 
ons streven houdt voorts verband Gerard Knuvelder's „Chaos 



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

of orde?", waarin wij o.m. lezen: „De stoffelike, kulturele en 
godsdienstige bloei van de ganse nederlandse volksgemeen
schap zal immer het doel moeten blijven van de leiders van 
het volk der Nederlanden". 

STUDIECOMMISSIE VOOR FRANSCH VLAANDEREN. 
„Neerlandia" deelt mede, dat het Hoofdbestuur „van het 

Algemeen Nederlandsch Verbond, in samenwerking met het 
Hoofdbestuur van het Dietsch Studenten Verbond, een „Stu
die- en Adviescommissie voor Fransch Vlaanderen in het 
leven heeft geroepen, welke tot taak zal hebben: gegevens te 
verzamelen omtrent land en volk van Fransch-Vlaanderen, 
en, op grond daarvan, bij het Hoofdbestuur voorstellen in te 
dienen, om een doeltreffende gedragslijn vast te stellen, als
mede, gevraagd of ongevraagd, het D.B. en het Hoofdbestuur 
van raad te dienen betreffende den arbeid van het Verbond 
in Fransch-Vlaanderen. Het Hoofdbestuur van het Dietsch 
Studenten Verbond heeft twee afgevaardigden in deze com
missie benoemd. Zij is als volgt samengesteld: 

J. N. Pattist, Den Haag, voorzitter; Mr. W. J. L. van Es, 
Wassenaar; F. L. P. de Jong, Amsterdam; S. B. Modder
man, Amsterdam en W. Goedhuys, Overveen, Secretaris. 
Het secretariaat is gevestigd in het hoofdkantoor van het 
Algemeen Nederlandsch Verbond, Laan 34, 's-Gravenhage. 

STUDIEREIS NAAR ZUID-AFRIKA. 
Dank zij de stuwkracht van Dr. H. G. W. van der Wielen, 

eerelid van het Dietsch Studenten Verbond, worden voorbe
reidingen getroffen voor een studiereis naar Zuid-Afrika. 

Het Dietsch Studenten-Verbond spreekt zich in zijn doel
stelling onder anderen uit voor de bevordering van het con
tact tusschen onze stamverwanten en tracht door deze reis 
nauwere samenwerking tusschen „de Afrikaanse Studeate 
Bond" en andere Afrikaansche Vereenigingen eenerzijds, en 
het Dietsch Studenten Verbond anderzijds te verkrijgen. 

Reeds herhaalde malen was er van de organisatie van 
een Nederlandsch-Afrikaansch Studenten Congres in Zuid-
Afrika sprake, doch telkens bleken er onoverwinnelijke be
zwaren te bestaan. Het oude plan was een reis naar Ne-
derlandsch-Indië, gecombineerd met een congres in Zuid-

Aangezien deze reis in het geheel slechts 3 maanden 
duren zou, werd voor het verblijf in Zuid-Afrika, in werke
lijkheid hoofdzaak van de studiereis, slechts een 14-dagen 
op het programma gezet. Deze twee weken zouden echter 
te kort zijn, om een juist beeld van het Zuid-Afrikaansche 
leven te krijgen, daar bovendien de rondreis met 5 congres
dagen zou worden verminderd. Men had zich het deelnemers
aantal ongeveer 300 gedacht, waartegen zich echter te groote 
technische bezwaren deden gelden. 

Het huidige plan is derhalve op geheel andere leest ge
schoeid. De reis zal gehouden worden in de zomervacantie 
van 1933, liefst vanaf half Juli tot half October, daar er 
anders een te gering aantal studenten aan zal kunnen deel
nemen, terwijl het aantal deelnemers is teruggebracht tot 
hoogstens ca. 50. 

Men zal trachten een groep studenten naar Zuid-Afrika 
te sturen, welke een keurbende vormt, zoowel uit Dietsch, 
als uit algemeen cultureel oogpunt. De duur van de zee
reis heen en terug is op 2 a 3 weken gesteld. De voorkeur 
zal worden gegeven aan een reis op een Nederlandsche boot. 
Op de heen- en terugreis, beide langs de westkust, zal men 
Madeira en de Canarische eilanden trachten aan te doen. 

De tocht in Zuid-Afrika is als volgt gedacht: 
Aankomst te Kaapstad en bezichtiging van de stad en 

omgeving; vandaar naar Stellenbosch, alwaar men de Uni
versiteitsgebouwen zal bezoeken, vervolgens, na een tocht 
door de karroo, naar de beroemde grotten van Oudshoorn, 
via Bloemfontein, Kimberley (diamantvelden), Potchefstroom, 
Johannesburg (goudmijnen) naar Pretoria. Het hoogtepunt 
van den tocht zal zijn het bezoek aan het Krügerwildpark 
en kampeeren in het boschveld. Op de reis zal verder vol
doende gelegenheid gegeven worden voor uitstapjes in de 
vrije natuur, naar de bergen, het bosch en de oude „boere-

plase". Dit plan zal in overleg met Zuid-Afrika nader wor
den uitgewerkt. 

Daar tot dusverre het contact tusschen de Dietsche stu
denten in de Nederlanden en de Zuid-Afrikaners niet zeer 
groot is geweest, wordt hoe langer hoe meer de wensche-
lijkheid gevoeld van nadere kennismaking op allerlei gebied. 
Daartoe dient men grondig het Afrikaansche Studenten- en 
Universiteitsleven te leeren kennen en samenwerkingsmoge
lijkheden op te sporen. De heele studie-reis moet derhalve op 
een hoog-intellectueel peil staan; er zullen o.a. lezingen door 
professoren gehouden worden en een debatploeg van studen
ten worden uitgezonden. 

Voor studenten van de Technische Hoogeschool te Delft 
zullen van bijzonder belang zijn de excursies naar de dia
mantvelden, naar de goudmijnen in Johannesburg; voor die 
van de Landbouwhoogeschool te Wageningen de excursies 
naar landbouw-ondernemingen. Verder moet de mogelijkheid 
onder de oogen worden gezien van tijdelijke werkzaamheid 
van Nederlandsche studenten of pas-afgestudeerden aan Afri
kaansche laboratoria en in Afrikaansche mijnen, uitwisseling 
van Nederlandsche professoren en studenten tegen Afrikaan
sche. Medegenomen zullen worden ter vertooning rolprenten 
uit ons volksleven, lichtbeelden van onze architectuur, schil
der- en beeldhouwkunst. Samenwerking op sportgebied blijkt 
practisch onmogelijk te zijn. De bedoeling is, om in het ver
volg om de 3 of 5 jaar een dergelijke studiereis te organi-
seeren. 

De leiding van de geheele reis, zoowel wat betreft de voor
bereiding als het verloop, zal worden toegekend aan enkele 
personen, welke handelen in opdracht van het Dietsch Stu
denten Verbond en bijgestaan worden door enkele leden van 
de onder hen ressorteerende commissies. 

De kosten van deze reis van 3 maanden worden op on
geveer f 800.— berekend (alles inbegrepen). 

Men wende zich om inlichtingen tot het correspondentie
adres van Tak Zuid-Afrika van het Dietsch Studenten Ver
bond: Afrikanerhuis 60, Vondelstraat no. 60, Amster
dam (W.). 

Namens Tak Zuid-Afrika, 
G. CRONJÉ, Voorzitter, 
D. F. WENT, Secretaris. 

WILLEM DE ZWIJGER-HERDENKING, 
Volkshulde te Delft op Paaschmaandag 1933. 

Zooals reeds eerder werd gemeld, heeft het Dietsch 
Studenten Verbond het initiatief genomen voor het 
inrichten van een volkshulde te Delft op Paaschmaandag 
17 April a.s. Er werd een werkcommissie gevormd, waar
aan verschillende vereenigingen medewerkten. Het algemeen 
secretariaat is gevestigd ten huize van Mej. M. G. Schenk, 
Boezemsingel 198, Rotterdam. 

Een comité van aanbeveling vormt zich, waarin reeds 
zitting namen: o.m. Z.E. Dr. H. Colijn, Minister van Staat; 
Mr. B. C. J. Loder, oud-voorzitter van het Internationaal 
Gerechtshof; Mr. P. Droogleever Fortuyn, burgemeester 
van Rotterdam; Mr. J. van Baren, burgemeester van Delft; 
Prof. Dr. J. A. Grutterink, rector magnificus der Technische 
Hoogeschool; Prof. Dr. A. A. van Schelven; Mr. G. G. van 
der Hoeven, Hoofdredacteur der N.R.C.; C. Verschaeve, 
kapelaan te Alveringhem enz. 

Het ligt in de bedoeling van de werkcommissie alle ver
eenigingen, die óf op nationalen grondslag staan óf bereid 
zijn mede te werken aan een nationale herdenking, uit te 
noodigen met een zoo groot mogelijk aantal leden naar 
Delft te gaan. De Nederlandsche spoorwegen zegden reeds 
hunne medewerking toe. 

Het voorloopig programma luidt als volgt: 
12 uur: aankomst der deelnemers bij het Station; vormen 

var een stoet die langs een omweg naar de kerk zal gaan, 
waar onder klokgelui kransen zullen worden gelegd op het 
graf van den Prins door alle medewerkende groepen en 
vereenigingen. 

2 uur: openluchtbijeenkomst op de Groote Markt, waar 
enkele sprekers zullen optreden en een koor liederen zal 
zingen. 



DE DIETSCME GEDACHTE 
DE BELGISCHE KAMER-VERKIEZINGEN 

Enkele cijfers 

De strijd om vertegenwoordiging van het be
wuste Vlaanderen in het Belgische Parlement is 
slechts een onderdeel van den Vlaamschen be-
vrijdingsstrijd, een onderdeel, echter, dat van vol
doende beteekenis moet worden geacht, om er 
aandacht aan te wijden. Wij meenen dan ook, dat 
het op onzen weg ligt, een en ander mede te dee-
len over den uitslag der verkiezingen, die onlangs 
hebben plaats gehad, 

In de provincie Antwerpen werden op de 
Vlaamsch-nationalistische lijst der concentratie 
(richting Herman Vos) uitgebracht: 22.066 stem
men (ongeveer 13.500 minder dan in 1929), waar
van 10.3M in het arrondissement Antwerpen (bijna 
6000 minder), 1497 in het arrondissement Meche-
len (ruim 5500 minder) en 10.255 in het arrondis
sement Turnhout (ruim 1500 minder). Te zamen 
werden op de lijsten van Ward Hermans 4016 
stemmen uitgebracht. Te zeggen, dat de verminde
ring zonder den strijd Vos—Hermans slechts onge
veer 9500 zou hebben bedragen, lijkt ons minder 
juist: wie weet, hoevelen zich, afkeerig van den 
onderlingen strijd, in de armen der Belgische 
partijen hebben geworpen, en wie weet, hoe-
velen hier hebben gehoor gegeven aan het 
parool der Vl.-nat. Dinaso's, om blanco te stem
men? Wij meenen niet ver van de waarheid te 
zijn, als wij gelooven — met zekerheid valt hier 
natuurlijk niets te zeggen — dat de helft der 
vermindering aan de onderlinge verdeeldheid der 
nationalistische Vlamingen, de andere helft aan 
het bevel der Belgische bisschoppen en de vrees 
voor „besmetting" van ,,de schoone ziel van 't 
kind" moet worden toegeschreven. 

In het Vlaamsche gedeelte van de provincie 
Brabant werden op de Vlaamsch-nationalistische 
lijst 19.006 stemmen uitgebracht (ruim 1500 min
der dan in 1929); een vermindering met ongeveer 
1500 stemmen bracht het arrondissement Brussel, 
een kleine vermeerdering het arr. Leuven, een 
kleine vermindering het arr. Nijvel. 

In de provincie Limburg kregen de Vlaamsch-
nationalisten 15.335 stemmen (ongeveer 1500 meer 
dan in 1929); omstreeks 2/3 van deze vermeerde
ring is te danken aan het arr. Hasselt-St. Truiden; 
in Tongeren-Maaseik was een vooruitgang van 
ruim 500 stemmen. 

In West-Vlaanderen verkregen de Vlaamsch-
nationalisten 31.479 stemmen (zijnde bijna 2500 
meer dan in 1929); belangrijke vooruitgang was 
er hier in het arr. Brugge (omstreeks 3500 stem
men), geringe vooruitgang in het arr. Oostende-
Veurne (bijna 700 stemmen), achteruitgang van 
600 tot 900 stemmen in de arr. Kortrijk, Roese-

laere-Tielt en Ieperen. Waar achteruitgang was. 
is deze hier ongetwijfeld toe te schrijven aan het 
blanco-stemmen der Vl.-nat. Dinaso's, die in deze 
provincie de meeste aanhangers hebben. 

In Oost-Vlaanderen werden op de lijst der 
Vlaamsch-nationalisten 38.855 stemmen uitge
bracht (ongeveer 3500 meer dan in 1929); deze 
vooruitgang is voornamelijk te danken aan de ver
meerdering met bijna 10.000 stemmen in het arr. 
Gent, welke echter ten deele ongedaan is ge
maakt door sterken achteruitgang (van bijna 7000 
stemmen) in het arr. Oudenaarde, waar de am-
phibische heer Vindevogel, thans als Staatskatho-
liek, veel stemmen op zich vereenigde. Iets vooruit 
ging St. Nicolaas (met omstreeks 500 stemmen), 
niet onbelangrijk vooruit Dendermonde (met ruim 
2000 stemmen), maar achteruit Aalst met 250 
stemmen. 1) 

De volgens van Cauwelaert „verpletterde" 
Vlaamsch-nationalisten zijn derhalve buiten de 
provincie Antwerpen met bijna 6000 stemmen 
vooruitgegaan, ondanks de onthouding der België 
waarlijk niet goedgezinde Dinaso's en ondanks 
den herderlijken brief van het Belgisch episcopaat 
en het oproepen van het spook van het anti-cleri-
calisme. 

Dat zij, alles te zamen genomen, met ongeveer 
6000 stemmen achteruitgingen, of, als men de 
lijsten van Ward Hermans meerekent, met onge
veer 2000 stemmen (130.757 tegen 132.567 stem
men in 1929) is bijna alleen aan Antwerpen te 
wijten, zetel eener leiding, die de moeilijkheden, 
waarvoor zij zich gesteld zag, niet heeft weten te 
overwinnen. 

Het komt ons voor, dat het verstandig zal zijn, 
niet langer te streven naar „concentratie" van strij
ders, die een bijna tegenovergesteld doel voor 
oogen hebben; het gemeenschappelijk besef, dat 
het huidige België voor den Vlaming onduldbaar 
is, vormt een te zwak bindmiddel. Concentratie 
tusschen Groot-Nederlanders, die een federatie 
Vlaanderen-Wallonië als overgangstoestand wen-
schen (maar dan natuurlijk met een „statuut", 
dat Vlaanderen de vrijheid laat zich op elk ge-
wenscht oogenblik van deze federatie op grond
wettige wijze los te maken), Groot-Nederlanders, 
die dezen overgangstoestand niet wenschen, en 
Groot-Nederlanders wien de Dietsche solidaristi
sche staat het begeerde einddoel is, zal met wat 
goeden wil, met wat geven en nemen, mogelijk zijn. 
Maar innige samenwerking met degenen, die België 
door een federatieve herinrichting willen verbete
ren, en die ons inziens beter zullen doen er naar 
te streven, hunne denkbeelden in de Belgische 

1) Rekenlustigen zullen vaststellen, dat de cijfers der ver
meerdering en vermindering voor de geheele provincie en 
de arrondissementen niet geheel kloppen; dit wordt verklaard 
door de afronding naar boven en naar beneden. 
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partijen ingang te doen vinden, zal niet meer mo
gelijk zijn. Willen deze federalisten zelfstandig 
blijven optreden, dan zal misschien de Groot-
Nederlandsche concentratie onder bepaalde voor
waarden bij verkiezingen met hen in los verband 
kunnen samenwerken. 

Een schijn-eendracht echter tusschen tegen
standers, zal, aangenomen dat zij wederom tot 
stand is te brengen, slechts nieuw stemmenverlies 
ten gevolge hebben. 

In de oude Kamer hadden 10 Vlaamsch-natio-
nalen zitting (den heer Vindevogel, die toch eigen
lijk nooit „zuiver op de graat" was, niet meege
rekend), in de nieuwe Kamer komen er 8. Herko
zen werden Mr, J. Leuridan (Oostende), Thomas 
de Backer (Turnhout), Van op den Bosch 
(Aalst), Butaye (Ieperen), Mr. G. Romsee (Ton
geren-Maaseik); nieuw-gekozen Vlaamsch-natio-
nalen zijn: Mr. Dr. Elias en Delille Jr. (Gent) en 
Mr. Borginon (Brussel). Niet-herkozen werden 
Dr. de Beuckelaere, Van den Bulcke, G. de Clercq, 
Ward Hermans en Herman Vos. Ofschoon de 
grens tusschen neo-Belgicistische en Groot-Neder-
landsche nationalisten nog niet scherp is te trek
ken, vanwege de verdoezeling om de wille van de 
,,eendracht", gelooven wij ons toch niet al te zeer 
te vergissen, als wij zeggen, dat onder de 8 ge-
of herkozenen slechts één of twee Groot-Neder
landers zijn; Ward Hermans, volbloed Groot-
Nederlander, is uit de Kamer verdwenen. 

Dat de Groot-Nederlanders op een veel sterker 
vertegenwoordiging recht hebben, is moeilijk te 
bewijzen, maar staat ons inziens toch wel vast. 

L. 

NA DE BELGISCHE VERKIEZINGEN 

Nu de Belgische verkiezingen, zoowel voor de 
volksvertegenwoordiging als voor de gemeente
en provinciale raden achter den rug zijn, is het tijd 
geworden de rekening op te maken. 

Er kan worden vastgesteld, dat de Vlaamsche 
nationalisten bij alle drie veeren hebben gelaten, 
hoewel daartegenover plaatselijk soms een aan
zienlijke stijging in het stemmenaantal is waar te 
nemen, die echter niet steeds in zetelwinst tot 
uiting kon komen. De verliezen zijn in hoofdzaak 
aan drie redenen toe te schrijven lo. het verbod 
van de geestelijke overheid om Vlaamsch-natio-
naai te stemmen, 2o. de bedreiging met den school
strijd, 3o. de oneenigheid onder de Vlaamsch-
nationale leiders. 

Aan de eerste reden is een niet overdreven be-
teekenis te hechten. Het goed-katholieke Limburg 
heeft bewezen, dat het desondanks toch wel 
Vlaamsch-nationaal durfde stemmen. Hieromtrent 
kunnen wij verder wel zwijgen en slechts hopen. 

dat de geestelijkheid nog eens tot het inzicht mag 
komen, dat op haar een andere taak rust, dan zich 
te bemoeien met een politieken strijd, waarin gods
dienstige kwesties (gelukkig) geen rol speelden. 

De tweede reden — die verband houdt met de 
eerste — is vermoedelijk gewichtiger. Wat de 
strijd om een vrije school beteekent, weten Rijks-
Nederlanders zóó goed, dat voor hen de katho
lieke winst (zij het slechts drie zetels) geen ver
wondering kon wekken. Toch is het te betreuren, 
dat daardoor menige geloovig-katholieke stem ten 
goede is gekomen aan personen, die wel eens min
der katholiek konden zijn dan b.v. Dr, Borms. 
Ook kan het tot eenig nadenken stemmen, dat 
Vlaanderen geen schoolstrijd meer zou kennen, 
wanneer het met het Noorden vereenigd was ge
bleven. 

De derde reden is, althans van ons standpunt 
bezien, de belangrijkste. Toch hoede men zich er 
voor ook deze te overschatten. Zeker heeft het 
aanzien der nationale beweging onnoemelijke 
schade geleden door het krakeel, dat de leiders ten 
gehoore brachten en waarbij argumenten, die bij 
menschen van beschaving en ontwikkeling anders 
niet gebruikelijk zijn, niet steeds achterwege zijn 
gebleven. 

Dit bewijst eens te meer het gebrek aan ver
antwoordelijkheidsgevoel bij deze leiders, en met 
S. D. G. kunnen wij zuchten; Waar is Vlaande-
ren's Cavour? Intusschen is dit verminderd aan
zien in hoofdzaak een uiterlijk verlies en zal het 
geen waren nationalist weerhouden, den strijd 
voor Vlaanderen's vrijwording voort te zetten. Die 
strijd, zooals hij de laatste jaren wordt gevoerd, 
staat nog in de kinderschoenen, de leiders in den 
veldslag doen dat blijkbaar ook, en dat is ernstiger. 

Neemt men dit alles in aanmerking, dan ver
wondert men zich eigenlijk nog dat het aantal 
zetels van tien (de twee „wilden" buiten beschou
wing gelaten, daar zij geen verlies zijn) niet ver
der terugliep dan tot acht. En één van de geval
lenen verklaarde reeds thans, dat hij niet gelooft 
aan de verwezenlijking van de „ijle Grootneder-
landsche gedachte" en tevreden zal zijn met een 
federalistisch ingericht België, zoodat hij als neo-
Belgicist nauwelijks een verlies kan beteekenen 
voor de Vlaamsch-nationale fractie. Integendeel 
kan het een winst beteekenen, indien de fractie 
hierdoor op zuiverder grondslag zal blijken te zijn 
gekomen. Dit moet echter nog afgewacht worden. 
Dat Ward Hermans niet herkozen is, moet, van 
Grootnederlandsch standpunt, als een ernstig ver
lies beschouwd worden. 

De eenheid moet er komen, zal er langs parle
mentairen weg iets bereikt worden. Echter niet 
door verdoezelen van tegenstellingen. De ongetwij
feld goed bedoelde poging van het vliegend blad 
„Omver en erover" om alle, ook de Belgische fe
deralisten, in den verkiezingsstrijd met de VI.-
nationalisten onder één vaan te vereenigen, mag, 
nu deze poging in dien strijd gefaald heeft, in den 
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komenden strijd niet worden voortgezet. Een ijle 
liefde tot Vlaanderen alleen, hoe waardevol ook 
bij alle werk van cultureelen aard, is voor het sla
gen van politieke actie niet voldoende. 

G. VAN ARKEL 

ONVERDIENDE VERWIJTEN 

Volgens het Algemeen Handelsblad en de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft de heer 
Herman Vos in een vergadering, belegd door het 
Comité tot steun van Vlaamsche dienstweigeraars 
en gehouden eenige dagen na de Belgische ver
kiezingen voor de Kamer, een improvisatie gehou
den, waarin hij o.m. de Groot-Nederlandsche ge
dachte een ideologie noemde, niet vatbaar voor 
verwezenlijking. „Noord-Nederland schenkt een 
rijke bron van Nederlandsche cultuur, waarvan de 
Vlamingen zooveel mogelijk gebruik moeten ma
ken, doch zonder hierbij aan een staatkundige ge
meenschap te denken. Laat men zich uitsluitend 
bepalen tot strijd voor cultureele zelfstandigheid 
van Vlaanderen en hiervoor onvermoeid streven." 

Na lezing van deze woorden gevoel ik mij ge
drongen, een onrecht tegenover Herman Vos te 
herstellen. In mijn artikel „Staatsmanskunst" ging 
ik uit van de — naar nu blijkt geheel onjuiste — 
gedachte, dat ook de Antwerpsche leider Groot-
Nederlander is, die echter de federatie Vlaande
ren-Wallonië noodig acht als overgangstoestand 
naar de Heel-Nederlandsche eenheid. Tot het 
laatste oogenblik heb ik dan ook met misnoegen 
kennis genomen van de uitlatingen van het week
blad „Vlaanderen" over dezen „neo-Belgicist", 
aan wiens Groot-Neerlandisme ik, mede afgaande 
op de verzekeringen van het weekblad „Ons Va
derland", meende niet te mogen twijfelen. Van
daar, dat ik op enkele fouten de aandacht vestig
de, die m.i. bewezen, dat deze leider — ik noemde 
zijn naam niet, maar ieder zal wel hebben begre
pen, wien ik op het oog had — nooit de Cavour, 
de staatsman kan zijn, die Vlaanderen naar de 
bevrijding zal voeren. Nu echter zekerheid bestaat 
(hoe kon ik mij zóó vergissen), dat de heer Her
man Vos er ook in het geheel niet naar streeft 
Vlaanderen te bevrijden, doch slechts den Vla
mingen binnen België een dragelijker toestand wil 
scheppen en niet meer wil zijn, dan leider van een 
Belgische politieke partij die naar decentralisatie 
streeft, nu betuig ik er gaarne mijn spijt over, dat 
ik hem verwijten deed, die hij niet verdiende. Aan 
een Belgisch partijleider mag men niet dezelfde 
eischen stellen als aan een Vlaamschen volksbe
vrijder. i) 

Van mijn artikel blijft dan ook weinig meer 

1) In de Noorderklok van 18 Dec. noemt Jan Frans hem 
een „wat lauw Groot-Nederlander". Het is wel een zonder
linge „lauwheid", datgene wat men heet voor te staan, aan 
te vallen. 

over dan de verzuchting aan het slot: waar blijft 
de bevrijder van Vlaanderen 

Twee dingen zijn mij echter nog niet duidelijk 
geworden. Hoe kon de heer Herman Vos in de
zelfde rede, waarin hij smalend sprak over de 
Groot-Nederlandsche Vlaamsch-nationalisten, op
wekken tot eendracht onder deze nationalisten? 
Hoe kan hij gelooven aan deze eendracht op het
zelfde oogenblik, dat hij de aandacht vestigt op 
een diepe kloof, die deze nationalisten scheidt; op 
hetzelfde oogenblik, dat hij een gedeelte van zijne 
volgelingen, die zich door hem lieten leiden, om
dat zij het Federaal Statuut als onvermijdelijken 
overgangstoestand beschouwden, dwingt zich van 
hem af te scheiden? Maar overigens, ik begrijp nu 
volkomen, waarom de heer Herman Vos al datgene 
deed en doet, wat ik, verblinde, dengene verweet, 
voor wien slechts een verbeterd België einddoel 
blijkt te zijn. 

En dan in de tweede plaats: waarom heeft men 
het aan het weekblad „Vlaanderen" zoo kwalijk 
genomen, dat het den heer Herman Vos een „neo-
Belgicist" noemde? Terwijl hij nu toch zelf erkend 
heeft, dat hij het is? 

S. D. G. 

EEN VRIJZINNIG-PROTESTANTSCHE 
HULDE 
aan WILLEM DEN ZWIJGER 

In een voorwoord van het Hoofdbestuur van de 
Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale bij de bro
chure van Dr. J. C. A. Fetter: Willem van Oranje 
(Zijn symbolische beteekenis voor ons volk en ons 
geloofsleven) lezen wij, dankbaar vaststellend, dat 
ook in dezen kring het besef van de zeer groote 
beteekenis van den Prins wakker wordt: „Bij de 
herdenking van zijn geboortejaar (1533—1933) 
achten wij het onze taak om deze algemeene be
teekenis (tot nog toe eerden slechts bepaalde groe
pen den Prins als een groot vaderlander) van 
Willem van Oranje als leider van ons geheele volk 
onder de aandacht van onze leden en van mogelijk 
nog vele anderen te brengen." 

Niet genoeg kunnen wij ons verheugen, dat al-
gemeener begrepen wordt, dat de Prins niet 
slechts voor een deel van ons volk groot is, maar 
voor ons geheele volk; uit de aangehaalde woor
den blijkt echter al aanstonds, dat de groep, die 
het Hoofdbestuur hier vertegenwoordigt, op een 
eenigszins verouderd standpunt staat: Reeds en
kele jaren geleden werd hetzelfde gezegd, en ver
wezenlijkt wordt het in Wilhelmus van Nassouwe 
(uitgave den Boer, op initiatief van het Dietsch 
Studenten Verbond) en in de straks te houden 
algemeene volkshulde te Delft. En is het niet 
eenigszins aanmatigend en vervallend in dezelfde 
fouten als aan andere groepen worden verweten, 
dat een religieuse vereeniging zich hiertoe geroe-
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pen acht? M.i, zijn hiertoe geroepen de op bewust 
volkschen grondslag staande groepen; dit ware de 
taak van het Algemeen Nederlandsch Verbond 
geweest; geenszins sluit dit natuurlijk uit, dat ook 
religieuse groepen in eigen kring nadruk leggen 
op bepaalde karaktertrekken van den Prins. 

Gaarne gelooven wij, dat Dr. Fetter een waar
achtige belangstelling heeft voor de beteekenis 
van den Prins en vooral voor het Wilhelmus; 
scherp en goed is vaak zijn inzicht en mogelijk zou 
hij zelf degene kunnen zijn, die eens zou kunnen 
schrijven het door hem gewenschte boek over den 
Prins. Des te meer is het te betreuren, dat deze 
brochure, die dan toch een richting-gevende wil 
zijn voor ons geheele volk, niet op grondiger stu
die berust. . 

Zooals schr. zelf zegt, gebruikte hij, naast rruin, 
Enaelsche bronnen (een mooi grapje is, dat hij 
hieronder ook rekent Prof. Geyl, van wien hij niet 
de Geschiedenis van den Nederlandsche Stam 
aanhaalt, maar The Revolt of the Netherlands!), 
aan wier geestdrift hij zich heeft kunnen ster
ken maar op wier betrouwbaarheid wel iets is 
aan'te merken (ook al deelt men niet het oordeel 
van de meeste Nederlandsche geschiedkundigen, 
die Motiey's Rise of the Dutch Republic verwer
pen); vooral Squires boek William the Silent zou 
ik niet zonder meer als bronnenstudie durven aan
bevelen. Eenige kennis van de brieven van Oranje 
uit de uitgaven van Groen of Gachard blijkt ner
gens, terwijl deze bronnen toch zoo gemakkelijk te 
raadplegen zijn — zoowel Groen als Gachard 
maken het den niet-historicus makkelijk door boven 
eiken brief den korten inhoud te vermelden, wie 
het dus om Willems persoon te doen is, weet aan
stonds, welke brieven hij ter zijde kan laten. —— 
Het gevolg hiervan is, dat zocLjiu__en dan te vrij 
wordt geciteerd: het is iets anders, als de Prins 
aan Lo de wijt schrijft: nous sommes un peu mo-
vois ménageurs en nostre jeune temps (wij zijn 
een beetje slechte „huishouders in onzen jongen 
tijd) dan dat hij schrijft, zooals Dr. Fetter aan
haalt: dat wij een beetje den grooten heer uit
hangen, wanneer men jong is. 

Zeer lang weidt de schr. uit over s Prinsen hu
welijk met Anna van Saksen (ware het niet aar
diger geweest voor de jongeren, voor wie deze 
brochure toch in de eerste plaats bestemd is, meer 
te zeggen over de drie andere gelukkige huwe
lijken van den Prins? en eens wat aan te halen 
uit de jongensachtige brieven van den Prins aan 
Anna van Buren of uit de teeder bezorgde van 
Charlotte van Bourbon?) en ook hier blijkt ner-
qens kennis van Bakhuizens voortreffelijk, zij het 
ook niet zeer boeiend, boekje Het Huwelijk van 
Willem van Oranje en Anna van Saksen 

Schr. zegt: Ze (Anna) werd onmiddellijk wat 
handelbaarder, toen hij met het _ Roomsch-Katho
licisme brak; maar hoe toonde zich dan die meer
dere handelbaarheid? Mij is alleen bekend, dat zij 
den Prins verzocht te komen op plaatsen, waar hij 

zeker nooit levend vandaan kon komen, dat zij 
heimelijk onderhandelde met Spanje over terug
gave van haar goederen, waarbij zij haar man vol
komen verloochende. Juist uit de brieven dier 
dagen blijkt zoo heel veel waardevols voor het 
karakter van den Prins: rustig en overredend 
tracht hij haar het onmogelijke van haar vragen 
te doen inzien; zij daarentegen slaat een kijftoon 
aan, die zich moeilijk laat rijmen met meerdere 
handelbaarheid. 

Niet Anna, maar wel het leed in zijn tweede 
huwelijk heeft 's Prinsen karakter mee gevormd. 

Het is verwonderlijk, dat deze schr., die toch 
zooveel waar3ëÜ'echt aan het psychologische, niet 
meer aandacht schenkt aan s Prinsen verslag van 
den jachtrit in het bosch van Vincennes na het 
sluiten van den vrede van 1559, zooals hij dat in 
zijn Apologie geeft; m.i. doet het er minder toe 
voor het karakter van den Prins, of dit historisch 
geheel juist is, dan wel dat de Prins in zijn later 
leven dit zag als het keerpunt van zijn leven (zie 
tegenover de enkele opmerking, die Dr. Fetter er 
over maakt, de beschouwing van Cyriel Ver-
schaeve in Wilhelmus van Nassouwe; dit artikel 
is thans reeds bij den boekhandel ter inzage.). 

De slotconclusie van Dr. Fetter is dan, dat de 
Prins beteekenis heeft als symbool van vroom
heid, van den waren Leider, van verdraagzaam
heid in den religieusen zin van het woord en als 
symbool van de eeuwige waarheid, dat God eer-
der moet worden gediend dan de menschen. 

Zou Dr. Fetter meenen, dat deze compilatie 
hem maakt tot symbool van onze volkseenheid? 
Dan ware het toch moeilijk voor religieus sterker 
uitgesproken groepen, zoowel Katholieken als or
thodox-Protestanten, den Prins te erkennen als 
Leider, want zij zullen toch moeilijk de nadere uit
werking van symbool I kunnen onderschrijven: 
Van vroomheid als moed, als innerlijke kracht, om 

ondanks alles idealen te dienen, die zich in de we
reld verwezenlijken willen. Deze vroomheid is een 
innerlijke verzekerdheid, die boven alle geloots-
bepaaldheid uitgaat, band met den wereldgrond, 
het Geheimenis, den Potentaat der Potentaten 

Ongetwijfeld hebben bepaalde groepen het recht 
Prins Willem zoo te zien, maar wij weigeren dit 
als alleen mogelijke opvatting te aanvaarden Daar 
is een andere kracht, een andere macht, die de 
beteekenis van den Prins voor het geheele Neder
landsche volk (en dan veronderstel ik, dat ik 
hieronder nog iets anders versta dan Dr. tetter. 
n.1. zoowel naar den geest als territorium: het ge
heele Nederlandsche volk) bepaalt; het weten, dat 
hij een der eersten is geweest, die het besef van 
de volksgemeenschap, de eenheid, die anders is 
dan geloofseenheid, of de gevoelens, die Dr. Fetter 
noemt, bij de Nederlanders heeft gewekt. 
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DE STAATKUNDIGE OPLOSSING VAN 
DEN VLAAMSCHEN STRIJD, i) 

In het „Kompas van den Vlaming" komt de zin
snede voor: „België is een door en door slechte 
staat"; daarom moet het dan verdwijnen. Dat 
België moet verdwijnen vind ik ook, maar niet om
dat België een slechte staat is, maar omdat van 
zijn oprichting af zijn regeerders het steeds ge
bruikt hebben om een deel van zijn bevolking te 
verbasteren en omdat het er naar uitziet, dat hier
aan slechts met het einde van België een einde 
zal kunnen gemaakt worden. 

Een staat dient om het totaal van algemeen-
menschelijke belangen te behartigen en is het 
eenige organisme, dat dit vermag. Ook de Belgi
sche staat heeft dit doel. Dat door het middel, dat 
die staat is, dit doel voor een deel zijner bevol
king niet bereikt wordt, ligt niet aan dit middel — 
maakt dit middel dus niet slecht —, maar aan hen, 
die dit middel moesten gebruiken, i. c. aan de re
geerders van België. Dat een uit meerdere volke
ren of volksdeelen bestaande staat nog niet per se 
een slecht middel hoeft te zijn, blijkt wel uit Zwit
serland; dat zoo'n staat gemakkelijk tot een slecht 
doel gebruikt kan worden, bewijst België ons. 

Principieel verkeerd is dus geen een staat, die 
rechtmatig is, zelfs België niet, al is een staat, 
bestaande uit één volksdeel of liever nog uit een 
geheel volk, verre boven zoo'n staat te verkiezen; 
in een staat, waarin één volksdeel woont, werkt 
immers de streefeenheid van dat volksdeel, het 
karakter van het geheele volk, mee aan de verster
king van de staatseenheid; woont een geheel volk 
en ook dit volk alleen in één staat, dan is de beste 
voorwaarde verwezenlijkt voor de wisselwerking 
van alle volkskrachten. Om deze redenen is Ne
derland Eén te verkiezen boven een onafhan
kelijk Vlaanderen en boven scheiding in Noord
en Midden-Nederland, en zou dit laatste — dat 
echter wel nooit tot stand zal komen -— weer verre 
verkieselijk zijn boven een afzonderlijk Vlaande
ren, waarvan zelfs alle streekgemeenschappen — 
zooals ook nu — gehalveerd zouden zijn. 

Uit de verkieselijkheid van het ééne boven het 
andere, mogen we dus zoo maar niet besluiten, 
dat het andere moet verdwijnen. Toch heb ik in 
het begin beweerd, dat België moet verdwijnen, 
en ben ik overtuigd, dat het zal gebeuren. 

Ik moet deze overtuiging dus anders aanneme
lijk maken. 

Vlaanderen wordt verdrukt en van zijn natuur 
beroofd door middel van den Belgischen staat en 
door de machthebbers in dien staat; deze macht
hebbers zal men dus tyrannen noemen en de be-

J) Inleiding, op 30 Nov. '32 te Utrecht gehouden voor 
Vlaamsch-Hol 1 andsche Vereeniging en Dietsch Studenten 
Verbonden gebaseerd op }. de Brouwers inleiding: „Strijd
middelen door een Katholiek doeltreffend en verantwoord 
geacht" (1ste Yzerkamp; opgenomen in „de Tonqe Gids" van 
5 October 1932). 

handeling doen ondergaan, die hun als zoodanig 
toekomt, n.1. ontzetting uit hun macht, als het 
gaat geweldloos en als het niet anders kan — en 
zóó wel gaat — met geweld. (Tot nu toe heb ik 
het gehad over wat dient te gebeuren en over wat 
het beste is; nu krijg ik het over wat zal gebeuren 
en dan ben ik heel wat minder positief en spreek 
ik over mogelijkheden, hoogstens waarschijnlijk
heden, omdat ik met menschen met hun vrijen wil 
te doen heb.) Bij de wisseling in machthebbers in 
den Belgischen staat, wordt de staat zelf dus niet 
aangetast, wel de bedoeling, die de stichters van 
dien staat daarmee hadden, en dit zal wel tenge
volge hebben, dat allen, die van deze bedoeling 
ten koste van hun mededeelgenooten gebruik maak
ten, dit niet meer zullen kunnen doen en zelfs, 
doordat de macht dan wel in handen van het an
dere volk moet komen, zelf in ongunstige omstan
digheden zullen komen, reden voor hen om van 
het contract af te komen, misschien om het door 
een ander, i.c. het federale statuut, te vervangen. 

Wil Vlaanderen de kracht krijgen om dit — 
met of zonder geweld — te bereiken, dan zal hier 
het Nederlandsche bewustzijn zeer sterk moeten 
worden en juist deze bewustzijnskracht zal mee
brengen, dat ook Brussel als Vlaamsche grond 
wordt opgeëischt; inwilliging van dezen eisch be-
teekent opheffing van iederen Belgischen band en 
moet de elkaar hatende volken uit elkaar jagen 
en dus een federaal statuut onmogelijk maken. 

De vraag rijst nu: geschiedt deze bevrijding van 
Vlaanderen met geweld of geweldloos? en het 
antwoord moet zijn: zij zal niet heelemaal zonder 
geweld kunnen geschieden, althans niet zonder 
dreiging met geweld, en waar dreiging met geweld 
gewoonlijk wel geweld meebrengt, ligt de gevolg
trekking voor de hand, dat er wel eens geweld zal 
plaats hebben. Geweldloos zou deze bevrijding 
ooit mogelijk zijn langs parlementairen weg, wan
neer de verfransching van Brussel niet vóóruit in 
plaats van achteruit ging, of door boycot, wan
neer het Nederlandsche volksdeel in al zijn stan
den en beroepen daartoe over te halen was, en 
ook dat zal dank zij Brussel met zijn centralisee-
rende en tevens verfranschende macht niet mo
gelijk zijn. De dreiging met geweld — overigens 
gesteld tegenover dat van de Belgische machtheb
bers —• alleen zal die machthebbers doen terug
deinzen. 

Vlaanderen wordt dus vrij (koninkrijk of repu
bliek samen met andere Nederlandsche deelen of 
eerst alleen), dank zij Nederlandsch bewustzijn. 
Dit Nederlandsche bewustzijn zal groeien onder 
invloed van eenzelfde bewustzijn in Rijks-Neder-
land en vooral in het Zuiden daarvan. Dat dit be
wustzijn vooral in het Zuiden van Rijks-Neder
land zal ontstaan, zal met het feit, dat dit Zuiden 
uit gebieden bestaat, die met gebieden uit Vlaan
deren streekgemeenschappen vormen, meebrengen, 
dat beide deelen bij elkaar willen zijn. Wij zullen 
dus in het Z. van Rijks-Nederland een dreigement 
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voor Noord-Nederland krijgen: neem Vlaanderen 
in ons Verband op, of wij verdwijnen daaruit; te
gelijkertijd zal door den steeds toenemenden in
vloed van het Z. op geheel Rijks-Nederland de 
band tusschen Noord en Zuid versterkt worden 
en dus Zuid liever een onderdeel van Heel-
Nederland dan van Midden-Nederland vormen. 
Heel-Nederland zal dan dus bij gunstige Euro-
peesche omstandigheden kunnen ontstaan. 

Op de vraag, wat dit Nederlandsch bewustzijn 
in Rijks-Nederland zal doen groeien, past het ant
woord: grootendeels de Katholieke cultureele 
emancipatie tegenover het verdwijnen van het ha
telijke politieke Katholicisme, let wel, ik zeg niet: 
Katholieke politiek. Is men Katholiek, dan stelt 
men den eisch aan zichzelf en heeft men het recht 
tegenover de geheele gemeenschap als Katholiek 
te leven, niet alleen in de kerk, maar in zijn ge
heele leven, en moet men dus aan het geheele leven 
en aan alle verhoudingen tot andere menschen den 
norm van het Katholicisme aanleggen. In Zuid-
Nederland geheel en in vele andere deelen van 
ons land gedeeltelijk, b.v. plaatselijk in Laren, 
Huissen, Zevenaar, Houten, Jutphaas, Vinke-
veen, Vreeswijk en streeksgewijs in Twente, 
is de bevolking Katholiek; in al deze gebieden, 
uitgezonderd in Vlaanderen en Z.-Limburg, heeft 
de bevolking haar Katholieke vreugde niet vol
ledig mogen beleven; deze verdrukking heeft ook 
daar — echter minder dan in de Noord- Neder-
landsche steden, waar groote Katholieke minder-
heden waren, — bij de Katholieken een minder--
waardigheidscomplex doen ontstaan, dat hen bang 
van alle en vooral van eigen cultuur maakte en 
hen deed juichen en denken, dat alles bereikt was, 
eens, dat zij weer politieke macht kregen, en dat 
hen die macht deed misbruiken voor Katholiek 
imperialisme. Het inzicht, dat men Katholieke cul" 
tuur 2) wil hebben, breekt nu echter bij velen baan 
en dit brengt mee, wat Gerretson noemt: een Ne
derlandsch verzet tegen Hollandsche overheer-
sching, vooral in de streken, waar de volksge
meenschap in haar geheel Katholiek is, dus in het 
Zuiden van het Rijk, en tevens daar een zich rich
ten op het andere gehalveerde deel van Midden-
Nederland. Dat hier geen Katholiek imperialisme 
in zit, is duidelijk en blijkt ook uit het feit, dat de 
R.K. Staatspartij niets voor de Dietsche beweging 
voelt. Dat in het Zuiden een Katholieke cultuur 
moet ontstaan, is duidelijk, als men naar de Mid-
deleeuwen wil kijken en wil aannemen, dat het 
Katholicisme hier zal stand houden en zich ver
diepen. De Noord-Nederlandsche Katholieken 
zullen dan ook ruimer gaan ademen en in geheel 
Nederland zal een ruimere cultuur ontstaan niet 
een uitsluitend Katholieke, maar een Nederland
sche , die standenverschil zal verminderen en 

2) Cultuur zijnde veredeling van de natuur, kan ook 
Katholieke cultuur alleen gebaseerd worden op een gezond 
natuurlijk leven, in Nederland alleen op een Nederlandsch. 

het volk met zijn kunstenaars doen medeleven. 
Het verzet van het Katholieke Zuiden tegen 
Hollandsche hegemonie zal niet alleen staan, ook 
de streken in het Oosten en Noorden van ons land 
zullen meer zelfbestuur verlangen en dat zal mee
werken aan een — volgens Nederlandsch eigen 
en naar streken gedecentraliseerd — Heel-Neder-
land. 

Hier werkt dus de eene beweging de andere 
in de hand; de eene is voor Katholieken, die 
inzicht gaan krijgen, een onderdeel van de andere, 
n.1. de Nederlandsche van de Katholieke, terwijl 
de andere, de Katholieke emancipatie, de eene, het 
Nederlandsche nationalisme in den zuiveren zin, 
bevordert. Niet-Katholieke Dietschers behoeven 
niet de Katholieke emancipatie te steunen — dat 
is trouwens de taak der Katholieken zelf , maar 
moeten wel helpen aan de ontwikkeling der Zui
delijke deelen van Nederland in hun eigenheid — 
niet buiten invloed echter van de Noordelijke dee
len, wier vormende kracht het Zuiden veel goed 
kan doen. 

G. KORTMAN. 

HEEL-NEDERLANDSCHE STAATSRECHT
VORMING 

Bij de bespreking, welke in de Vlaamsch-
Holl. Vereeniging en het D.S.V. te Utrecht ge
houden werd naar aanleiding van een inleiding 
over de staatkundige oplossing van het Vlaam-
sche vraagstuk door G. Kortman, en waarbij de 
verschillende kanten van dit vraagstuk in den 
breede werden beschouwd, werd als slotsom, zij 
het ook met voorbehoud, aangenomen, dat de 
eenige oplossing in staatkundigen zin is de heel-
Nederlandsche staat. Niet een Noord-Nederland 
en een ,,Midden-Nederland i), niet Rijks-Neder
land en een zelfstandig Vlaanderen; beide „op
lossingen" dragen in zich een kiem van ontbin
ding of tegenstellingkweekerij. 

Intusschen, de heel-Nederlandsche oplossing 
moge in haar wezen niet met deze kiemen besmet 
zijn, zij kan wel blijken de bodem te zijn, waarop 
provincialisme of godsdienstige tegenstellingen 
welig willen woekeren. 

Een beweging als de onze moet zich tot taak 
stellen, om indien het tijdstip voor de vorming 
van een alle Nederlanden omvattenden staat is 
aangebroken, gezorgd te hebben, dat dergelijke 
ongewenschte vegetaties in dien staat geen voe
dingsbodem vinden. Daarom is het noodig de in
richting van dien staat tot een punt van ernstig, 
diepgaand onderzoek te maken. 

1) Het is ons nog steeds niet duidelijk wat met den term 
„Midden-Nederland" wordt bedoeld. Ook begrijpen wij niet, 
wat zij, die hem gebruiken, dan wel Zuid-Nederland noemen. 
Wallonië misschien? Opstelraad D. G. 
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Besprekingen op vergaderingen zijn daarvoor 
ten eenenmale ontoereikend. Zij kunnen slechts 
de prikkel zijn. 

Bij de in den aanvang vermelde bespreking 
werd krachtig verdedigd, dat eerst de Vlaamsche 
staat zich los van België moest ontwikkelen tot 
een hoogte, waarop hij op voet van gelijkwaar
digheid met Rijks-Nederland zou kunnen treden 
in onderhandelingen omtrent een verbond of een 
samensmelting. Naar mijn meening echter is 
Vlaanderen op den dag, dat het zelfstandig kan 
optreden, volkomen gerechtigd met Rijks-Neder
land in overleg te treden, mits het slechts een 
erkend orgaan heeft, dat bevoegd is, dit overleg 
te voeren. 

Juist omdat het hier niet gaat om twee staten, 
die een samensmelting willen bereiken, maar om 
twee deelen van hetzelfde volk, die slechts tot twee 
verschillende staten zullen hebben behoord. Nu 
hoor ik reeds de opmerking maken, dat dit 
„slechts" de gevolgen van het leven in verschil
lend staatsverband wel heel erg onderschat. 
Geenszins, die gevolgen zijn groot en in-
droevig. Maar aan het wezen, de kern der zaak 
veranderen zij niets. Zij zijn alleen factoren, die 
de bovenaangeduide ongewenschte ziekten in het 
nieuw geboren Nederland kunnen veroorzaken. 
Zouden zij onschadelijk gemaakt worden in den 
Vlaamschen zelfstandigen staat, zoodat, indien 
eindelijk tusschen den „Vlaamschen" en den 
.Nederlandschen" staat op voet van gelijkwaar
digheid een nauwere band zou kunnen worden 
gesloten, zij hun afbrekend werk niet meer zou
den kunnen verrichten? 

Mij schijnt het onnoodig nog uitvoerig aan te 
toonen, dat de kans op het tegenovergestelde on
metelijk veel grooter is. Aan dergelijke proefne
mingen mogen zij, die het Groot-Nederlandsch 
ideaal in hun hart dragen, hun volk niet bloot
stellen. Er is, zooals ik hiervoor reeds opmerkte, 
een andere taak voor hen weggelegd. 

In een tijdperk toen een Bilderdijk aan de voe
ten van Lodewijk Bonaparte lag, zijn gebonden
heid aan de geschiedenis van zijn volk veil had 
voor een handvol zilverlingen, toen de leidslieden 
van dat volk de hielen likten van Napoleon, was 
er althans één man in het Noorden van den Fran-
schen staat, die zijn taak beter begreep en den 
moed had zichzelf te bekennen, dat hij bezeten 
was door een droombeeld, dat steeds minder kans 
kreeg om werkelijkheid te worden, de herleving 
van een zelfstandigen Nederlandschen staat. En 
Gijsbert Karei van Hogendorp trok de slotsom 
uit deze erkenning, dat als het nu eenmaal zóó 
met hem stond, hij alles moest doen, om dien wel
licht eenmaal herlevenden staat een kans te geven 
om te kunnen blijven bestaan. Zóó ontwierp hij 
zijn Schets van een grondwet voor het Koninkrijk 
der Nederlanden. Geen enkele revolutionnaire 
daad (van het standpunt van den overheerscher 
bezien) beging hij. Waarschijnlijk zou die over

heerscher, had hij de Schets gekend, hem reeds 
daarop hebben veroordeeld; vast staat, dat van 
Hogendorp niets deed om het Fransche gezag te 
verzwakken of om zijn ideaal, tegen dat gezag in. 
tot verwerkelijking te brengen. Maar toen het 
oogenblik daarvoor was aangebroken, vond dit 
hem gereed en zijn Schets was er om tot leidraad 
te dienen bij de vorming van de inrichting van 
den nieuwen staat. Dat de Schets op belangrijke 
punten niet werd gevolgd, doet niets af aan het 
nuttige werk, dat was verricht en dat van den 
aanvang af de richting heeft bepaald, waarin de 
verdere ontwikkeling is gegaan. 

Wat doet de Dietsche beweging echter, dat 
met van Hogendorp's werk gelijk gesteld kan wor
den? Wij praten en schrijven over de hereeniging 
der Nederlanden, schijnen echter zóó weinig aan 
de mogelijkheid van verwerkelijking onzer wen-
schen te gelooven, dat wij de inrichting van dien 
staat nog nooit geheel hebben doordacht. Als 
wij inderdaad gelooven, dat er een dag zal aan
breken, waarop Vlaanderen vrij zal komen te 
staan, dan mag die dag ons niet onvoorbereid 
vinden. Wanneer dan begonnen zou moeten wor
den met het ontwerpen van een huis, waarin het 
Nederlandsche volk zal kunnen wonen, is de kans 
groot, dat het niet in de behoeften zou voorzien, 
die bij de bewoning zullen blijken te bestaan. Dit 
werk eischt rustige, langdurige overweging, vrij 
van den invloed van storende gebeurtenissen. Het 
moet als een zuiver wetenschappelijke arbeid wor
den opgevat, die geheel buiten alle partijtwisten, 
buiten den strijd in Vlaanderen, ook buiten die, 
welke in Rijks-Nederland gevoerd wordt om de 
Nederlandsche cultuur te bewaren, verricht wordt. 

En indien al dit werk nu eens nutteloos zou blij
ken, eenvoudig omdat er nimmer een heel Neder
landsche staat zal zijn, die om een staatsregeling 
vraagt? Ik meen, dat geen Dietscher, in wiens hart 
het groote heimwee naar de Vereenigde Neder
landen leeft, die vraag stellen zal. Mocht zij ech
ter gesteld worden, dan antwoord ik: Wij moeten 
ons vereenigen met Gods wil, maar gij, werk zoo
lang het dag is! 

G. VAN ARKEL 

„MEER TAKT EN SMAAK" 

Na Raf Verhulst heeft thans ook Jan Wannijn 
(„Flor") zijn medewerking aan het weekblad „de 
Noorderklok gestaakt. Hij geeft hiervan een 
verklaring in een „Brief aan de Redactie", welke 
geplaatst is in het nummer van 4 December j.1.: 
verscheidene zijner artikelen, en niet slechts één, 
zooals de nieuwe redacteur Leo Augusteyns had 
beweerd, zijn in den laatsten tijd geweigerd. 

Wij ontleenen aan zijn verklaring het volgende, 
dat tevens aan onze lezers duidelijk zal maken, 
waarom wij, tegen onze gewoonte, van dezen 
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nieuwen twist in de Vlaamsche gelederen mel
ding maken: 

„De waarheid zal wel zijn, dat de richting van 
„De Noorderklok" veranderd en de „Vrije Tri
bune" die ze vroeger was, verdwenen is. Ik had 
er na de „Vlamische Kunstdage" van Aken, een 
voorgevoel van en vroeg U destijds of dit werke
lijk zóó was. U beweerdet het tegendeel en pu-
bliceerdet zelf een verklaring dien aangaande, 
maar de werkelijkheid liet me geen twijfel over. 
Mijn „tripliek van de Oude Garde" een krachtige 
oproep tot „Eendracht" evenals mijn Belgische 
T.B.C. Baciel" werden geweigerd en zelfs de on
schuldige vergelijking van „Twee levens twee we
gen" ter verheerlijking van onzen grooten René de 
Clercq, artikel dat de „Dietsche Gedachte" zon
der één letter verandering als hoofdartikel a.u.b. 
opnam, vond geen genade." — 

Van het lange antwoord van Leo Augusteyns 
laten wij thans slechts datgene volgen, wat be
trekking heeft op Wannijns verwijt, dat het ar
tikel Twee levens, twee wegen door de Noorder
klok werd geweigerd, hoewel de Dietsche Gedach
te het onveranderd als hoofdartikel opnam, met 
weglating van de aanhalingen uit dit artikel, dat 
immers onzen lezers bekend is: 

Daarna kwam een nieuw artikel van Jan 
Wan'nijn, dat ik geweigerd heb omdat het beleedi-
gend was voor de nagedachtenis van een van onze 
grootste schrijvers, namelijk Cyriel Buysse...... 

„Het laat mij nu volkomen koud, dat in de Diet-
sche Gedachte het artikel zonder eenige veran
dering is opgenomen geworden. 

„Dit bewijst eenvoudig, dat een klein Vlaamsch 
strijdblad meer takt en smaak kan hebben dan een 
groot Noord Nederlandsch tijdschrift." 

Dat het den heer Augusteyns volkomen koud 
laat, dat de Dietsche Gedachte een artikel op
nam, dat hij voor de Noorderklok niet geschikt 
achtte, bevreemdt ons niet: de Dietsche Gedachte 
is een Groot-Nederlandsch (niet: Noord-Neder-
landsch) tijdschrift, de Noorderklok werd een 
Vlaamsch-nationaal weekblad van bleek-Antwerp-
sche kleur en, nietwaar, heer Augusteyns, Ant-
werpsch-Vlaamsch-nationaal en Groot-Neder
landsch is nog niet hetzelfde. Al hadde het van 
meer takt getuigd, zulks in ietwat andere bewoor
dingen te kennen te geven. 

Maar was het nu wel noodig, ons gebrek aan 
takt en smaak te verwijten omdat wij, volkomen 
instemmend met de hoofdstrekking van het be
toog van Jan Wannijn en diens veroordeeling van 
den Vlaamschen Belg Cyriel Buysse, wiens kille 
houding tegenover de nooden van zijn volk zoo 
schril afsteekt tegenover die van Vlaanderen s 
zanger René de Clercq, het bedoelde artikel plaats
ten? Zeker, deze Belg is gehuldigd als een van 
Vlaanderen's groote mannen, ook en bovenal door 
België zelf (reeds dat bewijst, dat er iets aan hem 
ontbrak) en de heer Augusteyns heeft volkomen 

het recht, zich bij deze Belgische hulde aan te 
sluiten en uit zijn blad te weren alles, wat in 
strijd is met de meening van de meerderheid en 
van België's machthebbers. Hij heeft ook het recht, 
het takt- en smaakvol te achten deze meerderheid, 
deze Belgische machthebbers naar de oogen te 
zien. Maar hij zal het zich misschien kunnen be
grijpen, dat wij het minder gelukkig vinden, tegen 
vrienden van Vlaanderen, die over deze dingen 
eenigszins anders denken, geheel noodeloos on
vriendelijkheden te zeggen, ja, van oordeel zijn, 
dat dit noch van takt, noch van smaak getuigt. 

Moge het tot den heer Augusteyns doordringen, 
dat dit niet de manier is, om de samenwerking 
tusschen de strijders voor Vlaanderen s vrijmaking 
te bevorderen, een samenwerking, waarnaar hij 
volgens zijn zeggen zoo heftig verlangt, maar die 
zeker niet met taktloosheden, als waaraan hij zich 
tegenover ons schuldig maakte, tot stand kan 
worden gebracht. 

A. L. 

DE FRANSCH-ITALIAANSCHE HELD 
NAPOLEON, DE DIETSCHE HELD 
ORANJE 

In de hal der Invaliden rust in zwaren sarco-
phaag de rest van wie eens Europa s schrik en 
Frankrijks glorie was: Napoleon. 

Sagen zijn rondom hem en rond de nagedach
tenis van het ,.adelaarsjong" geweven. 

Mij heeft het altijd toegeschenen, alsof de 
Fransche romantiek zijn beeld verfraaid heeft 
boven mate. 

Beziet men de feiten scherper, dan valt de vol
gende uiteenzetting te geven. 

Het Fransche koningschap der Bourbons was, 
na de uitputtende oorlogen van Lodewijk XIV, 
langzaam afgezakt tot een poel van ongerechtig
heid. In geen land waren de sociale toestanden 
achterlijker dan juist in Frankrijk. De laatste 
eeuw voorafgaand aan de revolutie had Fransche 
denkers, die den neus buiten Frankrijk staken, 
doen zien dat het elders mooier was. Nu eens 
werd Holland als modelstaat genoemd, dan weer 
zou Montesquieu het Engelsch parlementair stel
sel omhoog steken. De Encyclopedisten zochten 
ten slotte den heilstaat al verder en verder: Perzië 
werd verheerlijkt en ten slotte leek zelfs het vol
komen middeleeuwsch-barbaarsch China nog 
schooner voorbeeld. 

Kortom, de revolutie werd even onafwendbaar 
als die in het Keizerlijk Rusland. 

De arme, eerzuchtige luitenant der Artillerie, 
die in het Koninklijke leger geen schijn van een 
kans had, kreeg hier de gelegenheid, die in ver
valtijd zoo menigeen heeft om vooruit te komen. 
Men denke aan de nadagen van het Romein-
sche Rijk, toen Imperator na Imperator door de 
eigen troepen op het schild geheven werd. 



D E  D I E T S C H E  G E D A C H T E  81 

In zijn leven kan men veel trekken zien, die naast 
zijn groote zijde, toch een schel licht werpen op zijn 
sluwe intrigues. In zijn eigen mémoires schrijft 
hij neer, hoe hij, om zijn doel te bereiken, om
wegen bewandelde. „Opdat Bonaparte meester 
„van Frankrijk zou worden, was het noodig, dat 
„het Directoire tegenslagen leed, wanneer hij af-
„wezig was, en zijn terugkeer aan onze vanen 
„opnieuw de overwinning bracht". Dat is volgens 
ernstige schrijvers het geheime doel geweest van 
den tocht naar Egypte, die nutteloos kracht ver
spilde. Zooals uit elke revolutie-chaos orde komt 
door de hand van één man, den tyran, dien het 
rad van fortuin daartoe brengt, zóó verrees uit 
de onderste lagen Bonaparte, zooals elders een 
Lenin of Stalin. 

Nadat de vroegere schuldenlast van Frankrijk 
was geannuleerd en de schatkist berooid, paste hij 
toe wat Caesar had gedaan: den strijd brengen 
op vreemd gebied om de oorlogskosten te laten 
dragen door de bezette gebieden, die door de be
lofte van vrijheid, gelijkheid en broederschap hem 
feestelijk inhaalden. Regelrechte plundering bracht 
dan tevens de kunstschatten uit alle werelddeelen 
naar Parijs, waar het Fransche volk er zich aan 
kon vergapen. Kortom, een roofridder in het groot, 
zonder scrupules zich een weg banend met het 
zwaard, zooals ook Dzjengis Kan een veldheer 
van eerste grootte was. Voor zijn nagedachtenis 
is het gelukkig, dat hij nog iets méér dan intrigant 
en sabelsleeper was. Maar zelfs daar heeft men 
hem soms meer eer gegeven dan hem toekwam. 

Zooals men in Nederland reeds lang streefde naar 
eenheid van recht, zoo waren reeds vele tientallen 
van jaren juristen in Frankrijk bezig geweest de 
rechtshervorming voor te bereiden. Onder hem 
kwamen de wetboeken tot stand, zooals ééns onder 
Justinianus. En de hoofsche vleierij weet natuur
lijk het aldus voor te stellen alsof Napoleon er 
zijn eigen stempel op gedrukt had, waar hij hier 
en daar een knoop doorhakte, zooals bij het ver
bod van onderzoek naar het vaderschap, terwille 
van het libertinisme zijner troepen, zooals hij ook 
in het huwelijksrecht den man bevoordeelde, om
dat hij de rijke erfdochters uit veroverde gebieden 
onder dwang wilde doen huwen met zijn berooide 
officieren. Zijn rechtsopvattingen waren aldus al 
heel primitief. (Zoo zijn ook in Holland lijsten 
opgemaakt van huwbare erfdochters met dat 
doel). 

Maar in één opzicht stond hij vooraan: in het 
ontleden van de psychologie zijner omgeving. 
Soms wordt zoo iemand een Raspoetin, soms een 
Napoleon. Bleven Mazarin en de Richelieu en 
blijft Mussolini in de schaduw onder een nog 
hecht koningschap, voor Napoleon stond de ledige 
troon klaar en hij nam er bezit van, zooals vóór 
hem Pepijn de Korte. 

En zoo leeft hij voort als de grootste Fransche 
held uit alle tijden, omdat hij juist die snaren 
wist te betokkelen, die het Fransch gemoed doen 

trillen: glorie en victorie. Zóó ongebreideld en 
teugelloos, zonder maat, dat hij, hoewel de rijk
dom van half Europa geplunderd werd, aan het 
slot van vijftien jaren vechten vol overwinningen, 
een chaos achterliet. 

Zijn legers hadden jarenlang gevochten, geleid 
door twee beginsels: strategie en moordenden aan
val tegenover staande legers, nog geleid volgens 
de logge bewegingen van het oude régime. De 
strategie had hij afgekeken van Caesar, de moor
dende aanval, het „élan" kon hij zich veroorloven, 
doordat hij zijn gelederen altijd weer vullen kon 
met nieuwe lichtingen door „conscriptie" en hun 
uitrusting en onderhoud ten laste der veroverde 
gebieden kwam. 

Zijn ster steeg als bij elk ander veldheer, zoolang 
hij onoverwinnelijk leek. 

Wij weten, hoe die taande na Moskou en de 
tegenslagen in Spanje. 

Als men alles goed beziet, blijft er een man 
over, die aan de wereldbeschaving geen grooten 
dienst heeft bewezen, zooals wél van Willem I en 
Willem III van Oranje kan gezegd worden. 

En hoeveel van wat op Napoleon's credit staat 
is even wankel als het heldhaftig antwoord van 
Cambronne: „La garde meurt, et ne se rend pas", 
welk woord nooit werd uitgesproken, veel minder 
gestand gedaan, daar hij door een eenvoudig Prui
sisch officier vóór het front dier garde van zijn 
paard gesleurd werd en gevangen gemaakt. Maar 
het Fransche volk gelóóft in dat legendarisch hel
denwoord en weet niets van Cambronne's poover 
figuur als krijgsgevangene. 

Het is onmogelijk om ooit Napoleon tot zijn 
ware gedaante te herleiden, evenals het onmogelijk 
schijnt om zijn zelfgekozen illuster voorbeeld: 
Caesar, terug te brengen tot den genialen intri
gant, die handig de volksgunst in Rome won, door 
de brandschatting, uitmoording en verslaving van 
dat volk van hooge beschaving, dat de Kelten in 
Frankrijk geweest moeten zijn, die één fout had
den, zooals alle door Rome onderworpen „barba
ren", of het Etrusken, Egyptenaars, Grieken, 
Iberen waren: niet te bezitten den wil om „mili
tair" te zijn vóór alles, zooals men aan Pruisen, 
vooral in de Fransche pers verwijt, omdat juist de 
Franschen eindelijk door de Pruisen met gelijke 
munt betaald waren. En ook kan men bij Caesar 
nalezen, hoe hij verdeeldheid zaaide onder de 
Kelten, om ze te beter te onderwerpen, juist als 
Napoleon. 

Een eeuw lang na Napoleon heeft Frankrijk 
geleefd van den roem, onder hem behaald. Vooral 
na 1870 kwam de cultus van Napoleon I op, niet
tegenstaande en juist door den smaad der Fran
sche wapens onder Napoleon III. 

De overwinning van 1918, hoe uitbundig ook 
gevierd, en hoezeer die aan Frankrijk weer den 
Rijn teruggaf, die het reeds eerder had verlangd, 
veroverd en verloren, heeft niettemin een laffen 
nasmaak gelaten. Frankrijk had gewonnen, maar 
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hoe. De halve aardbol had mede moeten helpen 
en waarachtig, een dier helpers, Italië, waagt het 
te laten voelen, dat het om den drommel niet van 
plan is, om knechtje te blijven. Integendeel. 

Daar heeft, op het oogenblik, dat na den oorlog 
een chaos dreigde, ook één man het roer van staat 
gegrepen: Mussolini. 

Ook hij een psycholoog, die den droom van het 
Italiaansche volk: terugkeer van het oude Romein-
sche Imperium, tracht tot werkelijkheid te maken. 

Zoo gaarne heeft Frankrijk in de dagen, dat 
Italië verdeeld en zwak was, zich de erfgename 
van Rome gevoeld. 

Frankrijk de leidster der Romaansche volken. 
Frankrijk doordrenkt met den geest van het oude 
Romeinsche imperialisme, zich méér voelend dan 
de bakermat der Romeinsche beschaving, Italië, 
Rome zelf. 

En sedert dien is het een worsteling geworden 
tusschen het „herboren" Italië en Frankrijk. Eens 
was de Middellandsche zee, nadat de Puniërs ver
slagen waren en Spanje, Frankrijk, Griekenland, 
Mauretanië, Cyrenaika, Egypte enz. enz. tot Ro
meinsche provincies waren geworden, het „Mare 
Nostrum" der Romeinen. En zoo was Corsica tot 
1768 Genueesch, dus Italiaansch gebied. En aldus 
is de Corsicaan Napoleon zoo goed een Italiaan, 
als generaal Van Damme een Fransch-Vlaming 
en dus Dietscher is, zoo goed als Daendels Hollan
der bleef, al was Holland door Frankrijk ver
overd. 

En nu heeft Mussolini onlangs den Franschen 
in het gelaat geslingerd, dat Napoleon een Italiaan 
was, géén Franschman, bij zijn rede in het Palazzo 
Venezia. 

In deze rede zinspeelde de Duce op het feit, 
dat in het Palazzo Venezia de moeder van Napo
leon is overleden, — „deze Buonaparte, die ge
beeldhouwd was uit hetzelfde machtige ras als 
Dante en Michel Angelo, die nimmer het Fransch 
correct leerde uitspreken; deze Buonaparte, wien 
Italië dank verschuldigd is omdat hij de eerste 
fakkel van de eenheid des vaderlands ontstak en 
de Italianen onder de wapenen riep, die hij zelf 
tot de beste soldaten van Europa rekende.' 

Mussolini heeft gelijk. Maar de Franschman 
zal er zich mede troosten, dat naar zijn eigen op
vatting het er niet toe doet, of men eigenlijk Duit-
scher als de Maréchal de Saxe of Kleber, Vlaming 
als Van Damme, Breton als Kerguélen, Bask als 
bijv. Borotra, of Italiaan was als Mazarin of Na
poleon. Een echte Franschman kan immers met 
geen mogelijkheid meer nagaan of hij afstamt van 
Romein of Kelt of Germaan of van de tientallen 
volken uit de Oriënt, die tot de Romeinsche legers 
hoorden. En per slot, al spreekt Corsica een 
Italiaansch dialect, zoo goed als het huidig Lom-
bardije, Sicilië, Apulië en Toskane, de Romeinen 
waren met de Latijnen slechts een handjevol, die 
langzamerhand de Etrusken van Toskane, de Kel
ten aan de Po, de Grieken van Napels enz. enz. 

hebben ingepalmd, ja zelfs Gallië zelf, een deel 
van Germanië enz. 

En onder het Keizerrijk waren Kelten en Ger
manen, zoowel Romeinsch veldheer als Senator in 
Rome zelf. En ik meen dat Dante, al smeedde hij 
de Italiaansche taaleenheid, wel eens voor een 
Lombard versleten wordt. 

Het doet alles denken aan de mop van Bernard 
Shaw, die den waanzin van den oorlog van 1914 
aldus hekelde: De Duitsche Keizer van Rusland 
kreeg ruzie met den Duitschen keizer van Oos
tenrijk, waarom de Duitsche Keizer van Duitsch-
land den laatste te hulp kwam. Hierop verklaarde 
de Duitsche Koning van Engeland den Duitschen 
Keizer van Duitschland den oorlog enz. enz. 

De strijd om Napoleon is ten slotte iets zeer 
betrekkelijks en hangt af van de vraag of hij zich 
zelf Franschman voelde of niet. Dit zal niet ge
makkelijk zijn na te gaan. 

Vermoedelijk speelde het in zijn psyche geen 
rol. Met zijn natuur was het Fransche volk hem 
een instrument, zoo goed als België het voor den 
eersten Coburger was, of Roemenië voor den 
Hohenzollern. 

Met nog één verschil, dat men in vorstengeslach
ten zich Dei gratia heerscher meent te zijn, ol 
men nu een vreemden troon erfde of er toe geroe
pen werd. Hendrik van Navarre erfde den Fran
schen troon, doch moest hem nog met het zwaard 
veroveren. Toch viel de Fransche koningsmantel 
hem gemakkelijk, omdat hij „Koning was. 

VAN ES. 
(Slot in het volgend nummer.) 

ROZEN UIT HET ZUIDEN 

België is nog steeds niet tot de oude milddadig
heid teruggekeerd. En dat ondanks Ouchy! Wat 
mankeert er toch aan? Ook Frankrijk heeft zich 
eenigszins gematigd, al is het minder wreed. Heb
ben de goede gevers een wenk gekregen, dat hun 
talrijke „onderscheidingen" een averechtsche uit
werking hebben? 

Den Groningschen orkestleider Kor Kuiler, aan 
wien reeds in het begin van het jaar de versierse
len van ridder in de Belgische Kroonorde werden 
verleend, is eerst in November toestemming ge
geven, deze aan te nemen. De Heeren in den Haag 
hebben er klaarblijkelijk vele maanden over be
raadslaagd. 

Dr. J. C. Diehl, inspecteur van den Geneeskun
digen Dienst der Landmacht, wien reeds in Mei 
op plechtige wijze de ordeteekenen van Comman
deur van het Legioen van Eer zijn uitgereikt, is 
eerst in November vergunning verleend deze orde
teekenen aan te nemen en ze bovendien te dragen. 
Ook hierover heeft men dus tamelijk lang ge
peinsd. 
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Een en ander geeft ons hoop, dat nog eens de 
tijd zal komen, dat de vergunning wordt ge
weigerd. 

Hier volgen nog enkele gelukkigen. 
Allereerst een zéér gelukkige: 

Dr. L. J. van der Waals, administrateur bij het 
departement van koloniën (Commandeur in de 
orde van Leopold II van België en officier in 
de orde van het Legioen van Eer van Frank
rijk.). 

En dan verder: 
A. F. Marmelstein, te Amsterdam (officier der 

orde van het Legioen van Eer). 
J. F. Osten, schout-bij-nacht (commandeur met de 

plaque der orde van de Zwarte Ster van Frank
rijk). 

J. van Reede, kapitein ter zee (commandeur der 
orde van de Zwarte Ster van Frankrijk). 

J. J. van Santen, luit. kolonel (commandeur in de 
orde van Leopold II). 

G. H. Sar, kapitein (officier in de orde van 
Leopold II). 

H. P. D. Spronck, ,.ingenieur chimiste" te Breda 
(ridder in de orde van het Legioen van Eer.). 

J. Wichers, luit. ter zee le kl. (officier der orde 
van Cambodja). 

A. IJzerman te Bloemendaal (officier d'Acadé-
mie). 

DISTELS 

Een verheugende uitslag 
De Vlaamsch-nationalisten hebben twee zetels 

verloren! Van Cauwelaert en al wat zijn liefde aan 
een Belgische partij verpand heeft, wrijft zich van 
vreugde in de Belgische handen. 

Maar de distellezer wrijft niet minder verheugd 
in zijne ijle ideologische handen, al ware een iets 
sterkere achteruitgang hem liever geweest. Want 
hoe sterker de Brusselsche Heeren zich voelen 
(ten onrechte want de achteruitgang is slechts 
schijnbaar), des te meer onrecht zullen zij aan de 
Vlamingen bedrijven, met des te meer wellust 
zullen zij taalwetten niet toepassen, en het nog 
niet geheel ontwaakte Vlaamsche volk verbitteren. 

Niet het Belgische Parlement, maar de anti-
Belgische geest van de Vlamingen zal Vlaanderen 
bevrijden. 

Komaan, Heeren van Brussel! de Vlaamsche 
geest is „verzwakt". Knauw, plaag, knijp, duw, 
trap Vlaanderen. Niet te zachtjes! 

Het verdwenen sieraad 
Kiest Ward Hermans! Maar kiest ook Herman 

Vos! Niemand zal kunnen ontkennen, dat de 
Antwerpsche leider een sieraad is van het Bel
gische Parlement. Zoo schreef onlanqs Raf Ver
hulst. 

Neen, ook wij zullen dat niet ontkennen. Maar 
wel vragen wij ons af, of het tot de taak van 
Vlaanderen behoort, Belgische instellingen, als 
het Belgische parlement, te versieren. 

Het is voldoende, als de bewuste Vlamingen in 
deze Belgische instelling vertegenwoordigd zijn 
door enkele mannen, die in gewone, begrijpelijke 
taal, op gezette tijden vertellen, wat België aan 
Vlaanderen misdreef en nog misdrijft. Zij hebben 
een sterke stem noodig, en 't is wenschelijk, dat zij 
ook over sterke vuisten beschikken, om zich bij 
voorkomende gelegenheden verbitterde Belgicisten 
van het lijf te houden. Maar sieraden behoeven 
zij niet te zijn. 

En zoo treurt de distellezer er dan ook niet over, 
dat het Belgische parlement een sieraad heeft ver
loren. 

Onmiddellijke verbetering 
De nieuwe redacteur van de Noorderklok, on

der wiens leiding dit blad zulk een fel „strijdblad" 
is geworden, zoo takt- en smaakvol tevens, dat 
wij ons maar niet begrijpen, hoe de Vlaamsch-
nationalen in het Antwerpsche zooveel stemmen 
konden verliezen, schreef kort voor de verkiezin
gen: „Iedere strijd heeft slechts dan zin, wanneer 
hij onmiddellijke verbetering van de bestaande toe
standen voor doel heeft." 

Inderdaad. Er moet naar worden gestreefd, dat 
in den toestand, dat de groote meerderheid der 
Vlamingen zich nog steeds door vreemdelingen laat 
ringelooren, onmiddellijke verbetering komt. Maar 
wij hebben een sterk vermoeden, dat de Noorder
klokkenist deze verbetering wil vertragen, door het 
juk, dat Brussel den Vlamingen oplegt, lichter te 
maken. 

Dat is wel zeer strijdbaar en gedurfd — wijlen 
Cyriel Buysse vond dit immers in het geheel niet 
noodig? — maar wij gevoelen meer voor de „ideo
logie": laat het juk zwaar blijven, opdat het te 
sneller wordt afgeworpen. 

Geen ijle bewondering! 

Het voorbeeld van superieur-mensch, die alles 
geeft, zonder iets te vragen, onze knappe leider, 
die zijn loopbaan offerde en gevangenis deed, die 
de kleinheid schuwt en eerlijk voor alles wil zijn, 
rijke, rijke man, die weer toonde op een uitzonder
lijke wijze, dat hij rijk is aan talent, dat hij 
een geboren redenaar is, omdat hij een hart heeft 
vol menschelijk gevoel, een stoute verbeelding, een 
heldhaftig karakter en daarbij het vermogen om 
hetgeen in hem omgaat aanschouwelijk in woor
den uit te drukken. Zijne redevoering (die over de 
Grootnederlandsche, niet te verwezenlijken ideo
logie) vormde een schoon brok van ongekunstelde 
welsprekendheid, die leerde, dat er een prijsbare 
eigenliefde bestaat, die men trotschheid moge noe
men, het verheven zelfgevoel van onzen knappen 
leider, zich te goed achtend om de hand te leenen 
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tot wat hij verkeerd en slecht vindt, drijfveer, ge
bouwd op den adel van de menschelijke natuur... 
Met zijne bekwaamheid, gepaard aan zijne be
scheidenheid, met zijne trouw in voor- en tegen
spoed voor onze gedachten (mits deze zich niet in 
de richting van ijle staterij en ideologie begeven), 
met zijn beleid vol bedaardheid maar niet zonder 
dapperheid, is geheel de persoon van onzen knap
pen leider als een spiegel, waarin wij op de voor-
deeligste(l) wijze ons streven naar de vrijmaking 
(de cultureele, wel te verstaan!) van het Vlaam-
sche Volk zien afgebeeld — 

Het bovenstaande is ontleend aan een verslag 
van een bijeenkomst te Antwerpen, geplaatst in de 
Noorderklok. 

„Gij zult geen andere goden voor mijn aange
zicht hebben" is een der tien geboden. Maar voor 
onzen knappen leider die „gevangenis deed", be
daard maar niet zonder dapperheid, „voordeelig-
ste" afspiegeling van het Vlaamsche streven, moet 
een uitzondering worden gemaakt 

J. VAN SCHERPENZEEL. 

UIT BOEK EN BLAD 

In de onlangs verschenen Handelingen en Levensberichten 
van de Maatschappij der Nedeclandsche Letterkunde te 
Leiden, 1931—1932, is het levensbericht opgenomen van Flor 
Heuvelmans, geschreven door P. L. Tack. Aan het slot hier-
van ontleenen wij: 

„Rustig en gelijkmoedig, zooals hij heel zijn leven was, is 
Flor Heuvelmans den dood ingegaan. Hij is een dapper strij
der geweest voor de Nederlandsche taal en den Nederland-
schen stam, een stoer vertegenwoordiger van ons ras. Wie 
zijn hooge, forsche gestalte éénmaal op een vergadering zag 
verschijnen, vergat dezen Vlaamschen reus. met den breed-
geranden hoed en den beminnelijken glimlach niet licht. Men 
kon op hem aan, ook in de ure des gevaars. Men voelde 
zichzelf en zijn belangen veilig bij hem; men luisterde met 
welgevallen naar zijn raad, dien hij gaf met die rustige beza
digdheid, die alleen een groote ervaring van het leven geven 
kan. Deze reus, deze geweldenaar in den strijd, was goed
aardig, kinderlijk goedaardig, en hoe kon hij, tusschen pint 
en pijp, gezellig zitten te boomen! Hij droomde achter zijn 
hooggewelfde voorhoofd van een vrij Vlaanderen en een 
Dietsch Groot-Nederland! Kinderlijke droomer! Naïeve 
utopist! Maar worden de droomen van heden niet de werke
lijkheid van morgen?" 

Dietsche Orde. Algemeen Dietsch Studententijdschrift. In 
het nummer van 30 November is als hoofdartikel opgenomen 
de propagandarede, door Th. Peters uitgesproken voor de 
afdeeling Nijmegen van het Dietsch Studenten Verbond. Als 
„onze taak" wordt daarin genoemd: „De verbroken traditie 
der geschiedenis herstellen. De groote vergissing, die meer 
dan drie eeuwen heeft geduurd, ongedaan maken. Daarop 
volgt een artikel van H. Bouchery over „De strijd om Gent" 
waaraan wij ontleenen: „België duldt alleen, dat de taal er 
het Nederlandsch zij, maar wil den Nederlandschen geest er 
uit bannen Vlaanderen wil een universiteit, die van top 
tot teen met een Nederlandschen geest doordrongen is " 
In „Kentering in het Dietsch Studenten Verbond" geeft een 
„Katholiek Dietscher" te kennen, dat hij sterk van meening 
verschilt met de beschouwingen van H. H. in diens artikel 
„Na Westerloo". 

In lnternacia van 15 October een groot aantal kleine arti
kelen en aanhalingen, die een levendige afwisseling geven. 
Onder het hoofd „Fransche monumenten" lazen wij: „18 Sep
tember 1932. Op initiatief van een Fransch generaal wordt 
een monument onthuld op den Kemmelberg, in Vlaan
deren. De Bretoensche autonomisten steken een dynamiet-
patroon onder Fransche monumenten " 

Neerlandia van December bevat een artikel „Onze West 
en het Moederland" van W. R. Menkman, waarin wij o.m. 
lazen: „Spreken wij van Nederlandsch, dan denken wij aan 
vlag en nationaliteit, aan staatsgezag en saamhoorigheid; 
zeggen wij Hollandsch, dan staat ons het moederland voor 
den geest " Er staat niet bij, wie de „wij" zijn, die zulke 
zonderlinge gedachten hebben. 

Onder een stukje over de niet-toepassing van de jongste 
Belgische militaire taalwet, aldus eindigend: „Er is een reus
achtige Vlaamsche bezem noodig om dezen het Vlaamsch 
vijandigen Augiasstal te reinigen", plaatst de Redactie zeei 
terecht de vraag: „Wanneer komen de Vlamingen eens met 
dezen bezem?" 

Blijkens een verslag van een lezing, welke de heer W. 
Lubberink voor de afdeeling Haarlem van het Algemeen Ne
derlandsch Verbond hield, heeft deze gezegd, dat er „in de 
groote wereldhuishouding ongeveer 8 millioen Nederlanders" 
zijn." Wij meenden: ruim 12 millioen. 

Schakels, Socialistisch maandschrift voor Noord- en Zuid-
Nederland. In het nummer van Augustus-September wijst 
Wybo Meyer op de misleidende en onjuiste conclusies van 
den Brusselschen correspondent van „het Volk", dat aan den 
13en Yzer-bedevaart geen socialisten deelnamen, en dat alle 
deelnemers min of meer beïnvloed warén door de Vlaamsch-
nationalistische mystiek. K. Heeroma eindigt zijn artikel „De 
Friese kwestie van Rijks-Nederlands standpunt". Hij meent, 
dat de Friesche taal ten doode is opgeschreven en schrijft 
o. m.: „Ja, wij Nederlanders zijn zo imperialisties, dat wij 
niet alleen Friesland, maar de hele Friese kuituur erbij willen 
veroveren. Wij erkennen geen aparte Friese natie, omdat wij 
in het beste en wezenlikste van de Friese beweging onszelf 
terugvinden." 

In het October-November-nummer „Eenige opmerkingen 
rond de Vlaamsche strijd" van J. J. Schilham, die er op wijst, 
dat het A. N. A. V. dit gemeen heeft met het Verdinaso, dat 
het niet stil staat bij de leuze „Vlaanderen moet vrij , maar 
de vraag is blijven stellen: „En daarna? 

TIENJARIG BESTAAN VAN HET DIETSCH 
STUDENTEN VERBOND. 

Op 10 en 11 December j.1. heeft onze zustervereeniging, 
het Dietsch Studenten Verbond, tien jaar geleden ontstaan 
door afscheiding der Studentenafdeelingen van het Alge
meen Nederlandsch Verbond, zijn tweede lustrum gevierd. 

Na een koffietafel voor het Hoofdbestuur en zijne eere
leden en een ontvangst door het Hoofdbestuur in de Se
naatskamer der Amsterdamsche Gemeente-Universiteit werd 
in de Aula dezer universiteit een buitengewone Algemeene 
Ledenvergadering gehouden, waarop het woord werd ge
voerd door den heer W. Goedhuys, oud-voorzitter, over 
„Tien jaar Dietsche Studenten-beweging", door Leo Wou
ters over „de Nederlandsche beweging in Vlaanderen" en 
door G. Cronjé over „Dietsch-Zuid-Afrikaansche Studenten
beweging". Vervolgens werd een vaandel aangeboden als
mede een lustrumfonds, dit door oud-leden en vrienden van 
het Verbond. Waarna een gemeenschappelijke maaltijd werd 
gehouden, gevolgd door een feestavond, aangeboden door 
Prof. Dr. H. Burger. Den volgenden dag werd een krans 
gelegd op het graf van onzen Dietschen zanger René de 
Clercq. 

Moge het Dietsch Studenten Verbond, dat wij gaarne ook 
op deze plaats gelukwenschen, in zijn derde, thans aange
vangen lustrum, onverzwakt en onvervaard, den strijd der 
jongeren blijven voeren voor het Dietsche Ideaal. 



Dl DIETSCHE GEDACHTE 
BERICHT 

Het adres van den schrijver van den Opstelraad 
van de Dietsche Gedachte en van den Dietschen 
Bond is van 1 Februari af: Mr. A. Loosjes, de 
Lairessestraat 54 I- Amsterdam (Z.). 

Het penningmeesterschap van den Dietschen 
Bond wordt tot de Algemcene Vergadering waar
genomen door den heer H. F. C. Smeulders, Kei
zersgracht 971, Amsterdam (C.), postrekening 
95070. 

Voor de verandering van het beheer van ons 
blad voor Vlaanderen verwijzen wij naar den 
omslag. 

IJL EN NIET VOOR VERWEZENLIJKING 
VATBAAR? 

Het heeft ongetwijfeld de aandacht van onze 
lezers getrokken, dat in ons vorig nummer op meer 
dan één plaats een scherpe toon werd aangeslagen 
tegen den leider van de Vlaamsche frontpartij. 
Hieruit mag geen misverstand ontstaan. Ons blad 
kiest in den strijd over de vraag, op welke wijze 
het Groot-Nederlandsch Ideaal het best en snelst 
kan worden verwezenlijkt, al of niet langs den om
weg van een federatie Vlaanderen—Wallonië, 
geen partij, en erkent ook ten volle als Groot-
Nederlanders hen, die aan den omweg, om welke 
reden dan ook, de voorkeur geven, mits zij op 
dien omweg niet willen blijven staan. En steeds 
zijn wij bereid over deze kwestie van taktiek zoo
wel voor- als tegenstanders aan het woord te 
laten, dus ook voor- en tegenstanders van het 
„Federaal Statuut", al zijn wij het met onzen 
medewerker Brinio eens, dat dit Statuut in elk 
geval op één punt voor den Groot-Nederlander 
onaannemelijk is: dat het niet aan Vlaanderen de 
gelegenheid biedt om zich op elk oogenblik, dat 
het goed acht, van de Federatie los te maken, op 
volkomen grondwettige wijze. 

Maar wij kunnen niet stilzwijgend dulden, dat 
over het Ideaal, dat eiken Groot-Nederlander, zij 
het voor sommigen als iets nog verwijderds, voor 
oogen staat, op honende wijze wordt gesproken. 
Wars van alle zucht om te verketteren, meenen 
wij gerechtigd te zijn hem, die de volledigste ver
wezenlijking van onze wenschen „ijle staterij" en 
„niet voor verwezenlijking vatbare ideologie" 
noemt, als onzen tegenstander te beschouwen, wij, 
die tot dusverre angstvallig uitingen uit ons blad 
hebben geweerd, welke op minder welwillende 
wijze de aandacht vestigden op het Belgisch-
getint Vlaamsch nationalisme, zooals zich dat 
vooral te Antwerpen heeft ontwikkeld. 

Dit ter geruststelling van hen onder onze lezers, 
die mochten zijn gaan vreezen, dat wij het breede 

Groot-Nederlandsche standpunt, tot dusverre door 
ons ingenomen, hebben verlaten. 

Maar nu iets over de vriendelijkheden, die de 
Antwerpsche leider ons naar het hoofd heeft ge
slingerd. Is waarlijk de vervulling onzer hoogste 
wenschen zulk een ijle ideologie? 

Zoo ja, dan neemt men in de eerste plaats aan, 
dat het onmogelijk is de Vlamingen te doordrin
gen van het besef, dat zij in Europa een onwaar
dige, vernederende plaats innemen, zoolang zij niet 
volkomen baas in een eigen Nederlandsch huis 
zijn, vrij van alle inmenging van vreemdelingen 
(Walen) en met hen samenspannenden; dan 
neemt men aan, dat het onmogelijk is in Vlaan
deren een sterken, onverzettelijken wil te doen 
ontstaan, om vrij, geheel vrij te zijn; dan neemt 
men aan, dat lang-gedragen ketenen Vlaanderen 
zóó goedzakkig hebben gemaakt, dat de oude 
fierheid niet meer kan herleven. 

Dan neemt men in de tweede plaats aan, dat 
den Vlamingen onmogelijk het besef kan worden 
bijgebracht, dat zij, op zich zelf staande zwak, een 
sterke staatsgemeenschap kunnen vormen met 
hunne noordelijke volksgenooten, van wie geen 
aanslagen op hun volkswezen behoeven te wor
den gevreesd. 

Dan neemt men in de derde plaats aan, dat de 
Noord-Nederlanders niet bereid zullen zijn een 
staatkundigen band te sluiten met het zich bevrijd 
hebbend Vlaanderen, wat natuurlijk geheel iets 
anders is dan ruzie maken met een buurstaat, er 
een stuk van afrukken, zooals men het vaak voor
stelt. 

Dan neemt men in de vierde plaats aan, dat 
nimmer in West-Europa dusdanige verhoudingen 
zullen ontstaan, nimmer zulke gunstige gelegen
heden zich zullen voordoen, dat het voor een de-
bevrijding-tfi/Zend Vlaanderen mogelijk is, zich, 
zonder bloedvergieten zelfs, te bevrijden. 

Dan neemt men in de vijfde plaats aan, dat het 
nimmer mogelijk zal zijn Frankrijk te doen besef
fen, dat Wallonië vast in de hand meer waard is 
dan een Belgisch bondgenoot, die hoe langer hoe 
onbetrouwbaarder wordt. 

Dan neemt men in de zesde plaats aan, dat nim
mer van de Walen kan worden verwacht, dat zij 
op een goeden dag, hun hegemonie in België ver
loren hebbend en vreezend voor Vlaamsch zeg
genschap ook in hunne gewesten, den Franschen 
broeder zullen omhelzen, en een België zullen 
achterlaten, dat Vlaanderen is. 

Wij nemen niets van dit alles aan. 
Wij zijn er vast van overtuigd, dat het wèl mo

gelijk is, den wil om vrij te zijn in een eigen Ne
derlandsch huis, bij de Vlamingen steeds sterker 
te doen leven; dat het wèl mogelijk is hen te doen 
inzien, dat het bevrijde Vlaanderen, te zwak op 
zich zelf, zich zal moeten aansluiten bij het Neder-
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landsche Noorden, dat hierbij, als België niet meer 
bestaat, zal willen medewerken. Wij zijn er van 
overtuigd, dat Frankrijk op den duur aan een 
Fransch geworden Wallonië de voorkeur zal 
aeven boven een in zijn geheel als bondgenoot 
onbetrouwbaar geworden België; dat Wallonië 
naar Frankrijk kan worden gedrongen, mits de 
Vlamingen dringen, wat zij thans nauwelijks oi 
niet doen. . 

Wij gelooven, dat men de verwezenlijking van 
ons Ideaal reeds vrij dicht genaderd is, als de vaste 
onverzettelijke wil bij de Vlamingen heeft post 
gevat, om vrij, volkomen vrij te worden. Want die 
vaste, onverzettelijke wil, dat is de hoofdzaak. 
Is het ijle, niet voor verwezenlijking vatbare ideolo-
qie te meenen, dat deze wil in de Vlamingen kan 
groeien? Kan worden tot een onweerstaanbare 
kracht? 

Neen, zeggen wij. Maar dan moet hij door de 
leiders worden gewekt, aangewakkerd. Dan moeten 
de leiders niet zeggen: wij vinden dat zoo moeilijk, 
laat ons liever wat aan België prutsen, zoodat net 
minder ongenietbaar voor ons wordt. Dan moeten 
de leiders, met een brandende liefde voor de zaak, 
maar met een helder verstand tevens, dat onge-
wenschte uitlaaiingen van het heilig vuur voor
komt, hun volk opvoeden tot ontbelgischte Neder
landers, die de bevrijding willen, zóo vast willen, 
dat er ten slotte niets tegen dien wil is bestand. 

En zoo komt ten slotte bijna het geheele vraag
stuk neer op deze ééne vraag: Is het ijle ideologie, 
te meenen, dat Vlaanderen over zulke leiders zal 
Kocrli ilflfPn ' 

En al weder zeggen wij: neen. Ondanks be
dreigingen, straffen en — vooral! — verlokkingen 
van den tegenstrevenden staat, zij zullen er ko
men Wie dit gelooven, wenschen niet gehoond 
te worden door den leider, die wèl het verstand 
heeft, maar die het vuur en het geloof mlst dat 
zij. die Vlaanderen zullen voeren naar de bevrij
ding, ook en niet in de laatste plaats, noodig 
hebben. 

DE GOUDSTANDAARD IN ZUID-AFRIKA 
EN DE NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN 
GEN. HERTZOG 

De Dietsche Gedachte is geen economies blad. 
Techniese artikelen over geldwezen of staathuis
houdkunde zijn daar niet op hun plaats. Waar 
echter een verzoek door de Opstelraad voor dit 
orgaan ons bereikte iets te zeggen over het ver
laten van de goudstandaard in Z.A., de klacht 
daarover door Generaal Hertzog geuit en de op
vattingen der Zuidafrikaanse nationalisten dien-
aanqaande, mogen de volgende opmerkingen hier 
een plaatsje vinden, al ontveinzen wij ons niet, 
dat bij verschijning de toestand zich gunstiger 
kan hebben ontwikkeld, dan hij bij het schnjven 
zich liet aanzien. Het enige feit, dat bij het m ge

schrift stellen ter beschikking staat van het pu
bliek, is dat geen enkele bank ongedekt een Zuid
afrikaanse wissel kan verzilveren, omdat er wel 
aanbieders, maar geen kopers voor zijn. Wel 
retjent het tegenstrijdige berichten, ingewikkelde 
en duistere kabelgrammen, innerlik vol tegen
spraak, en waar de tendenz een duim dik opligt. 
Het liegt weer in de courant! Wie ruim dertig 
jaar geleden de Anglo-Boerenoorlog met verstand 
en hart mee doorleefde, hoort heden een naklank 
van de toen uitgezaaide telegrammen, waar de 
wens de vader was van de gedachte, waarin bijv. 
het totaal der gesneuvelde Boeren hun totaal aan 
manschappen overtrof en het eindcijfer der ge
vangen Boerenstrijders drie en viermaal de ganse 
bevolking beliep. 

Dezelfde ondergrondse machten van brutaal 
imperialisme, die toen werkzaam waren: heers
zucht en hebzucht, maken ook thans weer stem
ming om te bereiken wat zij begeren, en wel: 
fnuiking van ontluikend volksbesef en knechting 
onder de wil en wet van vreemde overheersers. Er 
kan in zodanig imperialisme een tragies element 
van zelfverblinding wezen, een opgeblazen waar
dering van Britse waarden, die schrik en mede
lijden wekt, — duivels echter wordt de toeleg 
wanneer gewetenloze hebzucht letterlik munt wil 
slaan uit liefde voor eigen volk, die in beginsel 
lofwaardig is. 

In September 1931 liet Engeland de goudstan
daard los en trok daarmede een streep door een 
derde van zijn schulden. Wat een enkeling niet 
kan doen zonder met de strafrechter in aanraking 
te komen, schijnt voor een volk mogelik te wezen. 
Netjes wordt zodanig gedrag echter nergens ge
vonden en geen enkele vorm van bankroet ver
hoogt ooit iemands roep van degelikheid. Minder 
vriendelike opmerkingen zijn toen en sindsdien 
over Engels geldelik beheer gemaakt. Andere lan
den werden meegesleept, noodgedrongen, tegen 
wil en dank. Over de Amerikaanse dollar, de 
Franse frank, de Nederlandse gulden kraakte de 
Britse pers vreemde noten, die deze geldswaarden 
tot zoverre echter glansrijk overleefden. Het deed 
wel enigszins denken aan de leerzame fabel van 
de baviaan, die onder min eervolle omstandig
heden zijn staart had verloren en nu de zienswijze 
verkondigde, dat deze verlenging van de wervel
kolom onprakties, onnodig, ja zelfs schadelik was. 
Als echter vossen passiepredikers worden, passen 
boeren op hun ganzen. De Boeren pasten vooral 
op de gouden ganzeneieren. En dat mocht 
niet. Dat kwam eigenlijk niet te pas. Want 
de Vrede van Vereniging in 1902 had al 
die domme Dietse Boeren begiftigd met de 
eer van het Britse burgerschap en wat de heren 
wijzen, moeten de gekken prijzen. De ware, de 
hoogste beschaving werd toen immers geent op 
die afgehouwen Dietse tronk: drommen van ün-
qelse onderwijzers en onderwijzeressen kwamen 
binnen één geslacht de lompe Boerentaal verban-
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nen en de Britse vlag zou onder haar bloedkleu-
rige banen allen en alles vuurrood Brits maken. 

Een kwart millioen Britse soldaten was er in drie 
jaren in geslaagd een handvol Boeren, 60 duizend 
wel geteld, te overheren; meer dan 26 duizend vrou
wen en kinderen waren in de concentratiekampen 
naar hun graf geconcentreerd, maar toen 't zwaard 
van bruut geweld wel de bloem der natie had 
weggemaaid, toen de oorlogsfakkel wel de oog
sten en huizen, de scholen en kerken had ver
woest, maar de ziel des volks, gelouterd, ongerept, 
uit de smeltkroes kwam, begroef Albion de strijd
bijl en moest de pen van de dagbladschrijver en 
de tong van de diplomaat de taak overnemen om 
de Boer Brits te maken. De pers, de school, han
del en nijverheid, manieren en sport, staatsdienst 
en gezellig verkeer, alles werd op Engelse leest 
geschoeid. Het gejaagde, geplaagde, door on-
weder voortgedreven, ongetrooste Afrikaner volk 
lag als een stuk edelwild te bloeden uit duizend 
wonden, zijn maatschappelik toestel lag uiteen 
geslagen, —• de geheele bovenbouw werd naar En
gels model hersteld, Engels kapitaal stroomde het 
land binnen, de satellieten van Milner bezetten 
alle openbare ambten en de atmosfeer, het voor
beeld, de invloed zou volbrengen wat aan het 
zwaard was mislukt. Dat toen de kern van het 
Diets Afrikanerdom zich heeft gehandhaafd, is 
opgeleefd, is opgebloeid en als de palmboom onder 
de druk is opgewassen, is omdat er een overblijf
sel was gelaten naar de verkiezing van Gods ge
nade, die niet alleen gaat over de enkelen, maar 
ook over de volkeren en de rassen. Deze opleving 
zienderogen mee te maken, is op een afstand het 
waarnemen van een wonder, is ter plaatse zelve 
het meedoorleven van een schokkend, maar op
voedend, stuk wereldgeschiedenis. Het verhaal te 
lezen van een jonge stier, die de belagende tijger 
op zijn horens opvangt, hem doorboort, en met 
zijn hoeven het bloedend kreng vertrapt, verschaft 
een ontroering, die verruimt en verblijdt; niet 
anders leest de geschiedenis van de laatste dertig 
jaar in Zuid-Afrika, welke mededoorleefd te heb
ben gelijkstaat met de bewuste aanschouwing van 
een theodicee. 

Zo en niet anders staat het, als men slechts 
beseft de waarde van de volgende jaartallen: 1910, 
Unie van Zuid-Afrika; 1914, roof van Duits 
Zuid-West; 1915, rebellie onder Christiaan de 
Wet; 1919, toespraak van Generaal Hertzog op 
De Wildt: Zuid-Afrika eerst! 1924, Generaal 
Hertzog Eerste Minister; 1928, Conferentie van 
Londen: de overzeese gebieden in alles de gelijken 
van Engeland verklaard. Toen kwamen de eigen 
regering, eigen postzegels, eigen tweetalige staats
dienst, gelijke rechten voor Boer en Brit, eigen 
vlag, eigen gezantschappen, eigen munt, eigen 
wisselkoers. Nu is de Engelsman in de eerste 
plaats prakties. De Boer mag veel: hij mag post
zegels en bankbiljetten drukken met Afrikaanse 
opschriften; hij mag dundoek laten waaien met 

oranje-blanje-bleu, zolang daar ook, zij het in 
miniatuur, een llnie-Japie op staat; hij mag verga
deringen en congressen houden, waar hij zijn aan
gezicht blauw en zijn keel hees schreeuwt met: 
Kent gij dat volk? — maar, hij moet het papier 
voor postzegels en bankbiljetten in Londen be
stellen, zijn vlaggedoek uit Engeland laten ko
men, zijn pond laten schommelen met het En
gelse pond en zijn koersen laten regelen door de 
Londense beurs. Zijn oorlogen mag hij op Afri
kaanse spreekgestoelten voeren, maar de „zenu
wen van de oorlog" uit Londen betrekken. Frank
rijk doet alles voor ,,la gloire", maar Engelands 
hart klopt in zijn portemonnaie. Dit is de tere 
plek in de Engelse constitutie. En de doodzonde 
van Hertzog en Havenga is het aanhouden van 
een Afrikaans pond van twintig shillings, toen het 
Engelse pond op dertien stond. Of daar nu een 
gunstige handelsbalans Zuid-Afrika alle recht toe 
geeft; of het land, dat jaarliks meer dan de helft 
levert van de wereldgoudopbrengst, zelfmoord 
pleegt door goud ongeschikt te verklaren als 
waardemeter, dit alles doet er minder toe, maar de 
conservatieve regering, die heden onder een an
dere naam Engeland regeert, handhaaft slechts 
zijn bloedige reputatie, dat alle, zelfs onbloedige 
Engelse oorlogen der vorige en dezer eeuw door 
conservatieve regeringen zijn ontstoken. Toen met 
Kerstdag overal gezongen werd: Vrede op Aarde! 
toen ter viering van die Godsvrede de wereldbeur
zen gesloten waren, was het de ure en de macht 
der duisternis, die de kabels dag en nacht, tot diep 
in het nieuwe jaar, gonzen deed met onheilspel
lend nieuws aangaande de val van het Zuidafri-
kaanse pond en daarmede van het Zuidafrikaanse 
nationale zelfrespect. 

Van de zielekreet van Generaal Hertzog in zijn 
Nieuwejaarsboodschap aan zijn volk heeft Reuter 
ons natuurlik slechts enkele verminkte zinsneden 
geseind; de volledige tekst zal ons bereiken, wan
neer het effect alleen rhetories kan zijn. Wat het 
verloop zal wezen lere ons de courant van morgen
ochtend. Troostend en leerrijk zij het intussen, 
dat tegenover geweld en list daar nog een volk is 
van Dietse Stam, dat volkseer op prijs stelt en 
ondanks verraad in eigen boezem die eer wil hand
haven. 

In het jaar van de Willem de Zwijger-herden
king is een aanhaling uit een zijner trouwste na
volgers, Da Costa, zeker niet ongepast: Een natie 
kan ook vallen met eer, ter eer van Hem! 

Zij zullen ons niet hebben. 
De Goden dezer eeuw; 
Met al hun schoone woorden, 
Met al hun stout geschreeuw! 
Zij zullen ons niet hebben, 
De Goden van den tijd: 
Niet om hun erf te wezen 
Heeft God het ons bevrijd. 

B. 
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ONS HEILIG NEDERLANDSCH GELOOF 

En toch! 
Toch beiden: één in 't Geloof! 
Zij toch protesteeeren, beiden, voor t gelijke 

Geloof: 
De Clercq, de Vlaming, immers getuigt: 

„Slechts één geloof wil ik belijden: 
Mijn heilig Nederlandsch geloof" x) 

En 'n Gelderschman, de heer Knuvelder, roept 
't hem na: „Scheppen ook wij een mythe, Neder
land; het geloof aan de (mogelijke) groot
heid van het Nederlandsche Volk, van de Neder-
landsche staat" 2). 

Maar waarom dan ook ,,De Mythe: Neder
land" niet liever „Ons Geloof in Nederland ge-
heeten? Waartoe dit „vreemde" woord „Mythe 
gebezigd?? En waarom dien „vreemden" meneer 
genoemd — 't was, meen 'k, 'n Italiaan — als een 
voorbeeldigen schepper van zulk een (jeloor, nu 
reeds onze" eigen de Clercq genen hiermede vóór 
was? 

* * 
* 

Niet echter het eenige vleksken is 't evenge-
noemde, wat hij, die een heel scherp vergrootglas 
bezigt, zou kunnen waarnemen bij de beschouwing 
van Knuvelder's prachtige jongste geschrift: 

Duidelijk ziet de geachte schrijver, dat er in 
Nederland iemand ziek te bed ligt, en hij wil een 
goed „heel"-meester zijn, maar als zelfs de zieke-
zelf hem toeroept: Ik ben t, ik, Btabant, ik, 
bant, dan, ja dan Dan noemt natuurlijk 
enkel en alleen iemand, die Gelderschman is, dien 
zieke niet Brabant, maar Midden-Neder
land''! Want hoe zou 'n Gelderschman op andere 
wijze aan Brabant zijn liefdevolle diensten kunnen 
bewijzen als door zichzelf steeds dietscher te 
maken dat 't toch eigenlijk niet Brabant is. 
waaraan hij doktert. Hoe immers zou n Gel
derschman geheel in zich kunnen overwinnen die 
welhaast onuitroeibare tegenstelling, die hem 
sedert onheugelijke tijden van den grootschen 
Brabantschen nabuur scheidt?!? 

En toch! 
Toch is Brabant alles en alles is Brabant! 
Althans alles, wat de geachte heer Knuvelder 

„Midden-Nederland" noemt, is Brabant, maar... 
Brabant was meer, want wat „Holland de 
provincie „Limburg" geliefde te noemen, daarvan 
was en is en zal steeds blijven het Zuiden...... 
het Brabantsche „Land van Overmaze", en ook 
Maastricht was steeds een... Brabantsche stad! 3) 

Zal in 't licht der hierboven ontwikkelde theo
rie 't dus wel onvermijdelijk blijven, dat de ge
achte schrijver blijft spreken van Brabant als van 

1) Vql Eén Volk, één naam" in den bundel „De Nood
hoorn" 4e "druk, blz. 101—102. Deze bundel is verkrijgbaar 
o.a. bij Mej. E. de Clercq, Haantjeslei 98, Antwerpen. 

2) Val. „De Mythe Nederland", blz. 5 en 6. 
3) Bij iedere „Blijde Intrede" beloofde de Hertog ̂ zorg te 

dragen voor den vrede in het „Land van Overmaze . 

„Midden-Nederland ', Brabant zal dit tac
tisch weten te verdragen met den stillen glimlach 
van hem, die begrijpt! en bovendien dankbaar is 
voor de hem bewezen diensten. 

* • 
* 

Zijn deze beiden uitwendige gebreken, erger is 
een inwendig gebrek in den opzet van t boek, in 
den grondslag: 

Men behoeft 't vermoedelijk wel niet noodza
kelijk eens te zijn met een anderen bespreker van 
dit bo2k 4), dat de verhouding Indië—Nederland 
zoo geheel en al los zou staan van die andere, 
Vlaanderen—België. Men zou 't immers ook met 
den geachten schrijver er voor kunnen houden, 
dat aan beide betrekkingen, aan de eene, zoo 
goed als aan de andere, zoo goed kan worden aan
getoond ,,de juistheid van het z.g. nationaliteits
beginsel" 5), althans wanneer dit op eene 
juiste wijze wordt toegepast! En juist dit laatste 
wordt door den schrijver, helaas, juist niet gedaan: 
Zoo helder als de dag is 't, dat dit nationaliteits
beginsel in beide gevallen hetzelfde eischt, met 
name, dat men aan Indië voor de toekomst even
zeer als Ideaal toewenscht dat, wat men voor zich 
zelf begeert. Dat de schrijver dit niet deed, aan 
Indië slechts een geringer ideaaltje gunde, dit, 
dunkt ons, is eene onjuiste toepassing van een 
zeer juist en een niet minder christelijk beginsel; 
dit dunkt ons een inwendig gebrek van dit boek, 
een in den opzet en den grondslag. Een gebrek, 
dat hem dan ook van een feilen berisper van het 
Vlaanderen-gedeelte van zijn boek den lof deed 
oogsten over dat, wat Indië behandelde! 

In 't bovenstaande werden een drietal ..yleks" 
kens" van dit geschrift genoemd, „vlekskens' , die 
zeer zeker geen beletsel zullen zijn, dat t zijn dien
sten zal bewijzen — en wat niet voor diensten — 
aan, — om 't bij dit zakelijk pendant van Helmers 
„De Hollandsche Natie" "') ook zakelijk te zeg-
qen —, aan de „zaak", waaraan de Clercq en ook 
de schrijver geloofde, steeds meerderen zullen 
gaan gelooven, de zaak, die is die van heel het 
Nederlandsche Volk, het ééne, dat dan ook slechts 
„één naam" draagt: 

Benaadren, broeders, niet benijden, 
Is Holland thans de rechte schoof. 
Zijn heilig Nederlandsch geloof 
Kan ook de Vlaming trotsch belijden. 
Wij hooren saam, wij blijven saam, 
In Noord en Zuid, één Volk, één naam. i) 

Aalst (N.Br.), 5 Winterm. 1932^ 

4) Vgl. „De Dietsche Gedachte", Jrg. VII, nr. 2, blz. 29. 
5) Vgl. „De Mythe Nederland", blz. 7. 
6) Vgl. Prof. v. d. Grinten in de A'damsche „De lijd , 

volledig aangehaald, o, Brabantsche schande, door „De E. en 
M. Ct." van'30 Juli 1932. — Alsmede de Hoefijzer-correspon
dent in het Algemeen Handelsblad. 

7) Vgl. „De Mythe Nederland , blz. 6. 
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BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON 
Naar de teekening van Arne Ungermann 
in het Deensche Dagblad „Politiken" 

BIJ HET BJÖRNSON-EEUWFEEST 

Wanneer een worstelend volk zijn nationaal stre
ven heeft verwezenlikt, schijnen andere, niet zo 
ver gevorderde volkeren er nog slechts weinig 
aan te hebben als bondgenoot. Zolang de worste
ling duurt, houdt de door de nationale kamp ge
vestigde lotsgemeenschap aan, de van de lotge
noot komende solidariteitsuiting wordt op prijs 
gesteld. Maar nauweliks is het pleit beslecht en 
het doel bereikt, of de hantering van het geestelike 
wapen schijnt eelt te hebben afgezet, het solidari-
titsgevoel afgestompt, verschrompeld, verdord. 
Het nationale belang wordt geacht te zijn ver
sprongen van het bedreigde volk naar de zich 
handhavende staat, vaak wellicht slechts een ver
meend belang. Reeds Franklin moest dit ervaren 
uit de houding van Holland bij de Amerikaanse 
vrijheidsoorlog: want ofschoon Holland eenmaal 
zelf in de dagen van zijn vrijheidstrijd niet wars 
was geweest van de steun van anderen, was het 
toch geenszins te vinden voor de zaak waarvoor 
Franklin het opriep — egocentriese mentaliteit, 

kenmerkend gebleven, wij weten het in 
Vlaanderen, voor het officiële Holland. Nu 
ondervinden wij echter ook, dat deze hou
ding verder is overgeslagen op het sedert 
1905 onafhankelik geworden Noorwegen, 
zoals zo pas is gebleken bij het Björnson-
eeuwfeest. 

Het Noorse volk is, evenals het Vlaamse, 
een oud en tegelijk nieuw kultuurvolk. Even
als Vlaanderen, treedt Noorwegen pas in de 
vorige eeuw opnieuw in de Europese ge
meenschap op. Beiden stonden op uit een 
lange periode van verval, die voor Noor
wegen zelfs tot in het midden der veertiende 
eeuw reikte en beiden stonden als volkeren 
die lang hadden gerust met een lange ge-
heugenis op: koning Sverre, de twaalfde-
eeuwer, was een man naar het hart van 
Björnson, Breydel en De Coninc waren man
nen naar het hart van Conscience. Wat de 
nieuwe tijd voor de Noren doet aanbreken, 
evenals voor de Vlamingen, is, dat ook hen 
bereikt en meevoert de vloedgolf van de eeuw 
der Verlichting, die in haar nasleep de eeuw 
der Mechaniese Drijfkracht heeft. Het snelle 
toenemen der bevolking maakt in Europa 
een drang naar ekspansie los, een spanning 
waardoor ook deze oude volkeren worden 
aangeraakt en gewekt. Bij beiden vloeien 
hoofdzakelik uit de boerestand, weldra ook 
uit de boerebeweging, de vernieuwende 
krachten toe; en hieruit stamt Björnson. 

Is de norm van de stoffelike welvaart 
ook de norm van het krachtige, diepe 
leven? Zeker is zij niet alles. Hoe zouden 
anders door de beloken tiidoerken de 
braakliggende volkeren worden verjongd? 

De Noorse reserves waren zoveel gaver, zo
veel forser dan de door een jongere, machtige 
geschiedenis roofgierig verbruikte Vlaamse. Voor 
de zich hervattende volkskracht was het onge
naakbare bergland aan de uitkant van een wereld
deel en de oceaan, zoveel gunstiger gelegen dan 
dit open grensland aan een kruisweg van heir-
straten. De Noren kregen de kwaliteit in de men-
selike faktor voor: in de persoonlikheid van de 
leider, die zijn leiderschap pas na harde kamp zou 
verwerven —- in Björnson, die zijn leven van 
aroom en daad wonderbaar opbouwde. 

In zijn hoge kuituurperiodes is het leven der 
Noren steeds geestelik verbrokkeld geweest. In 
de sagatijd, door de worsteling van heiden- en 
kristendom. In de eeuw van Björnson, door de 
worsteling van het histories gewordene met de 
vrijmakende krachten van de gedachte. Is de ver
zoening van deze beiden, dan wel de opheffing 
van de tegenstelling door de vernietiging van een 
der beide termen waaruit de tegenstelling bestaat, 
in tijden van rusteloos opdringende vernieuwing 
niet een grondprobleem, en was dit wellicht niet 
het hoofdprobleem van de negentiende eeuw? 
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Ibsen zag de oplossing in „de torpedo onder de 
ark", in een star-konsekwent individualisme, dat 
uitliep op een aristokraties anarchisme en zelfver
twijfeling. Want met Ibsen sterft men. Maar met 
Björnson leeft men. Het wachtwoord van Björn-
son is een waarschuwing, zowel tegen de een
zijdigheid van het strevende, als tegen de een
zijdigheid van het gevestigde. Wat niet aan de 
groeikracht gebonden is, gaat boven menselike 
kracht. Wat niet gebonden is aan de geest, heeft 
niet de onontkoombaarheid van het groeiende. 
Vrijheid en noodzakelikheid doordringen in een 
wisselspel van losheid en gebondenheid het grote 
drama des levens. Wat zal men doen met zijn 
kracht, hoe haar aanwenden? Want men draagt 
verantwoordelikheid, men moet speler zijn. Men 
zal zijn kracht inzetten in de voor de hand liggen
de noden. Maar zal een handeling bij degene van 
wie zij uitgaat vervolg hebben, zullen vooraf de 
grondslagen van zijn persoonlik leven niet in de 
onklaarheid van de bohème, maar in de bevatte-
likheid van de zakelike strijd om het bestaan 
dienen gelegd. Men zal zijn leven leven langs 
wezenlike lijnen en dit zullen altijd lijnen zijn van 
geestelike worsteling en stoutmoedige kamp. De 
voor de groei onontbeerlike voorwaarden in te 
richten naar de eis, dat is daad van waarheid. 
Het groeiende zal altijd worden bestreden, groei 
kan slechts worden bevochten, waarheid is kamp. 
In haar teken staat wat beklijft. Staan ook de 
volkeren, deze natuurlike groeiformaties. Zal de 
kamper naar de geest van Björnson de wezens-
lijnen van zijn streven volgen, zal hij meer hechten 
aan het algemene dan aan het bizondere. hij zal 
opgaan in, hij zal opgaan met zijn volk. En zowel 
voor het volk als voor de enkeling zal het gebod 
van geestelike zelftucht gelden. 

Men moge in deze opbouw de ethiese regelen 
van het Natuurrecht, de praktiese burgerlike deug
den van de Verlichting en de tekening van de 
Darwinistiese beschouwing terugvinden, de on
dergrond wordt gevormd door een levenswil en 
levensoptimisme, waarin zich de oorspronkelike 
krachten uiten, die uit de diepe bronnen komen 
die opwellen uit de schoot des volks. Omdat 
Björnson wist wat de persoonlikheid aan haar volk 
heeft te danken, de voorwaarde zelf van haar 
samenhang met de werkelikheid, van de wezenlik
heid en vruchtbaarheid van haar waarde en haar 
lotgeval, daarom heeft het recht van de verdrukte 
volkeren steeds in hem een voorvechter gevonden. 

Het was dan een afwijking van Björnson's 
geest, dat de door Noorwegen aan zijn nage
dachtenis gebrachte hulde zozeer werd geleid in 
officiële banen, dat de verdrukte volkeren erbuiten 
werden gehouden, terwijl de verdrukkende staten, 
waar deze volkeren toe behoren, erbij werden ge
haald. Zo waren de Tsjechen, voor wie Björnson 
opkwam in de dagen dat zij zelf nog verdrukt en 
nog niet verdrukkers waren, met afvaardigingen 
van de Tsjechiese universiteiten verschenen. Ook 

de Belgen waren daar, maar Vlaanderen was ge
negeerd. Bezuiden de Nederlands-Belgiese grens 
wil men in Noorwegen niet zien het verdrukte 
Vlaanderen, doch slechts een ,,Oslo-staat . Was 
Noorwegen het voorgangsland geworden, dat 
Björnson ervan heeft willen maken, had de smal
heid er niet voortgewoekerd waartegen Björnson 
een leven van strijd heeft gezet, zou men dit feest 
der gedachtenis hebben geplaatst in de kampsfeer 
van Björnson en aldus mede in het teken van de 
zaak der verdrukte volkeren, die de zijne was. De 
naam en de invloed van de man, die nooit een 
kamp ontweek en altijd stond in de branding van 
de geestelike stromingen in Europa, zou eerst 
recht aldus zijn geëerd en gestand gedaan. Maar 
Noorwegen, „der toekomst land", is hier in ge
breke gebleven en heeft haar naam geschaad. 

Dit heeft echter de Vlamingen niet belet Björn
son op eigen hand te huldigen, terwijl het te Oslo 
gefêteerde België in eigen land afzijdig en onver
schillig, want wezensvreemd aan de Björnson-
gedachte die er een is van rechtvaardigheid 
en gerechtigheid, bleef. En zoals reeds in 1910, bij 
de dood van Björnson, het vrije Vlaamse studen
tegenootschap ,,Ter Waarheid aan de universi
teit te Gent deel nam door een telegram aan de 
rouw, en zijn dank uitsprak „om wat deze grote 
dode had gedaan voor de zaak van de kleine 
volkeren", zo nam tans ook op 9 Desember jl„ met 
geen andere motivering door de feestredenaar, het 
De Gruyter-genootschap te Antwerpen deel aan 
de herdenking en richtte het Vlaanderen's hulde 
aan Björnstjerne Björnson in. 

A. JACOB. 

DE FRANSCH-ITALIAANSCHE HELD 
NAPOLEON, DE DIETSCHE HELD 
ORANJE 

(Slot) 

Wat de arme artillerieluitenant, die moeizaam 
en berekenend zich een weg naar boven baande, 
heeft gedacht over Frankrijk — daargelaten dat 
zijn maskeradenatuur mooie woorden wist te vin
den om het volk te vleien — en werkelijk gevoeld 
heeft, zal niemand ooit meer kunnen ontraad
selen. Tot die maskerade hoorde de Romeinsche 
„adelaar", zoo goed als de „bijen" van den Franki-
schen koningsmantel, daar hij moeilijk de Fransche 
lelie kon usurpeeren. 

Onder den dom der Invaliden rust het overschot 
van een man, die niet Frankrijk alléén, maar Euro
pa begeerde. Het lot heeft hem de kans gegeven 
te leven in een chaotisch Frankrijk, dat hem op 
revolutiegolven omhoog joeg. Hij is geworden tot 
wat assche. Zoo hij een levenswerk heeft gehad, 
bleef daarvan weinig over dan verweerde vaan-
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dels. In de schaduw van zijn naam hebben vaak 
anderen naamloos gewrocht, waarvan hij de eer 
heeft ingeoogst. Zoo gaat het nu eenmaal bij „hel
den" en heldenvereering. 

En tragisch stierf zijn geslacht uit met het een
zame „arendsjong", zoon van een Corsikaan en 
een Duitsche, minder tragisch nog, dan de raad
selachtig verdwenen zoon van den onttroonden en 
geguillotineerden Bourbon, eveneens half een 
Duitscher, wiens graf sommigen meenen te zien in 
den door onzen Koning Willem I als Bourbon er
kenden Naumann, rustend op het oude kerkhof 
te Delft in welks hoofdkerk de tombe van Prins 
Willem staat. 

Ook hier tranen-romantiek over het arendsjong, 
die toch min of meer belachelijk is. 

Napoleon, die als avonturier een troon veroverd 
had, maar de bezonnenheid miste om tevreden te 
zijn, noch een werkelijken levensinhoud had, om 
dat, wat met het zwaard veroverd was, goed te 
besturen, moest noodwendig ten val komen, toen 
het getreiterd Europa eindelijk hem ging weerstaan 
en in Spanje Wellington, in Pruisen Blücher 
nieuwe strijdmethodes toepasten. 

Na Lützen en Bautzen bood men hem te Praag 
nog eervolle voorwaarden, die hij afwees, waarna 
Leipzig volgde. Men begreep, dat Napoleon niet 
paste in vredestoestand, zoodat niets overbleef dan 
hem volkomen de macht te ontnemen, die voor 
hem slechts middel was voor den krijg. 

Kan men zich Napoleon voorstellen als een 
rechtgeaard vorst? Neen. En dat veroordeelt zijn 
figuur, die niet rijst boven het formaat van een 
eerzuchtig veldheer. En welke rol bleef toen nog 
over voor den „Koning van Rome"? 

Dat deze, in Oostenrijk opgevoed als net jong-
mensch, droomde van de „glorie" van zijn vader, is 
psychologisch vanzelfsprekend. Maar evenzeer, 
dat hij onder alle omstandigheden den troon niet 
had kunnen houden, die zijn vader zelf door on
bekwaamheid verspeelde na hem even te hebben 
bezeten. 

Het droevige van verschijnselen als Napoleon 
en de valsche heldenvereering, die rond hem ge
weven is, is wel dit, dat zij de aandacht afleiden 
van een gezonde wereldorde. Ook Napoleon heeft 
begrepen, dat vrede ging boven oorlog. Maar in 
zijn gedachtensfeer was de eenige oplossing, de 
Vereenigde Staten van Europa onder Fransche, 
d.w.z. onder zijn persoonlijke hegemonie. Als Cor-
sikaansch huisvader begon hij dus vazalstaten te 
vormen, aan het hoofd waarvan hij familieleden 
plaatste. Maar zelfs daar wenschte hij in werke
lijkheid, dat zij zijn „stadhouder , zijn knecht wa
ren. Kwamen zij op voor het zelfstandig belang 
van het aan hun zorgen toevertrouwde volk, dan 
zette hij ze weer af. 

Als vechtersbaas een tijdlang voorspoedig, was 
hij als Keizer een mislukking, als wereldfiguur 
eigenlijk een volkomen paskwil. 

De strijd om zijn nationaliteit zou ons dus Si

berisch koud kunnen laten, ware het niet, dat deze 
„zet" van Mussolini een dieper achtergrond heeft. 
Napoleon Buonaparte is nu eenmaal voor den 
Franschman, dank zij een eeuw heldenvereering, 
geworden tot een symbool van Frankrijk zelf, de 
incarnatie van de heerschzuchtige, op wapenroem 
ingestelde Fransche psyche, de belichaming van 
Fransche superioriteit over barbaarsch Europa. 
En daar ontdekt Mussolini, voor wien als Italiaan 
de episode van Napoleons verovering van Italië 
een smartelijke episode moet zijn, door het feit zelf, 
dat in het Palazzo Venezia eens Napoleons moe
der stierf, opeens dat hij de rollen kan omdraaien: 
Napoleon, die als „Franschman" Italië veroverde, 
was eigenlijk een Italiaan, en Corsika is tevens een 
stuk van „Italia irredenta". En zóó krijgt deze 
zaak een veel grooter beteekenis: Het komt er niet 
op aan wie en wat Napoleon was, maar wat hij 
beteekent in de psyche van het Fransche en 
Italiaansche volk. Doordat Mussolini hem als 
Italiaan wil zien, ontdoet hij de onderwerping van 
Italië aan Frankrijk van een vernederend element: 
Napoleon, de Italiaan, „ontstak de eerste fakkel 
van de eenheid des vaderlands en riep de Italia
nen onder de wapenen, die hij tot de beste sol
daten van Europa rekende". En den Franschen, 
die Corsika als Fransch gebied beschouwen en 
daarbij als zwaar argument laten wegen, dat Cor
sika aan Frankrijk zijn roemrijke zoon als Keizer 
leverde, roept hij toe: Corsika was en blijft 
Italiaansch, gij zijt feitelijk door een Italiaan „ver
overd" geworden. 

Hierbij is Mussolini op imperialistische wijs zeer 
inconsequent. Wie Duitsch Tirol opeischt voor 
Italië, heeft geen recht Corsica aan Frankrijk te 
ontzeggen. 

De strijd om het lijk van Patrokles is een af
spiegeling van de voorstelling van twee volko
men identieke psyches: het fascistisch-imperialis-
tische Italiaansche en het fascistisch-imperialis-
tische Fransche, om de hegemonie. 

Voorwaarde daarvoor is geloof in eigen supe
rioriteit, waarbij het er op aankomt de feiten zóó 
te rangschikken, dat dit superioriteitsgevoel be
vredigd wordt. De Franschen hebben daartoe een 
eeuw lang den onmiskenbaren Corsikaan tot Fran
schen held gemaakt. De Italianen lijven hem thans 
in in hun Pantheon, zooals Mahomed Christus 
onder zijn heiligen opnam. 

Voor de toekomstige wereldpolitiek kan deze 
vondst van Mussolini van beteekenis worden, 
daar onmiskenbaar Italië een expansiepolitiek in 
den zin heeft, die regelrecht in moet gaan tegen de 
Fransche, juist omdat Frankrijk na 1918 erin ge
slaagd is, reeds ten deele de Napoleontische op
vatting van Europeeschen vrede te verwezenlijken, 
door een Europeesche vazallenpolitiek, die den 
Volkenbond tot onmacht heeft gebracht bij de 
oplossing van zulke groote vraagstukken als de 
beloofde ontwapening. Het is echter tevens duide
lijk. dat de wereldvrede niet kan worden geboren 
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uit strijd om hegemonie, noch uit Napoleontische 
heldenvereering. 

Gelukkig ons Dietsch volk, dat wij uit oogpunt 
van wereldbeschaving een grooter held kunnen 
vieren dan Napoleon, een man die nooit uit per
soonlijke eerzucht heeft gehandeld, die zelfs — 
wellicht jammer genoeg — de vorstelijke waardig
heid over de Nederlanden afwees, om den schijn 
van eerzucht te vermijden, en goed en leven veil 
had voor de gedachte der staatkundige en geeste
lijke vrijheid van een onderdrukt volk, een ge
dachte die thans na 350 jaar nog niet algemeen 
is aanvaard en nog steeds opnieuw gesteld en 
verdedigd moet worden. 

Ook dóór en voor ons eigen volk, dat in België, 
zoowel als in Frankrijk het slachtoffer is van het 
staatsimperialisme, dat van Dietschers Belgen en 
Franschen maakt. 

En dan zien wij duidelijk, hoe in Europa, zelts 
in den Volkenbond, de fascistisch-imperialistische 
staatsidee nog even machtig is, als toen Philips de 
Nederlanden verspaanschen wilde. 

Wij zien dan, hoe het levenswerk van Oranje 
onvoltooid is gebleven en dat wij in de Fransch-
Napoleontische, en Italiaansch-Mussolinische 
staatsopvatting moeten blijven zien een geesel 
voor Europa, die ons werelddeel zal blijven teis
teren tot den dag des oordeels, tenzij de kernge
dachte van Oranje aanvaard wordt: 

Staatkundige vrijheid voor elk volk, geestelijke 
vrijheid voor elk individu. Waarbij „vrijheid" is 
te begrijpen als „beschermd tegen willekeur" en 
niet als „bandeloosheid". 

Het is Oranje, die o.a. de Doopsgezinden be
schermde tegen eedsdwang en wapendracht, drie-
honderdvijftig jaar voordat de „eedswet' in Ne
derland dit algemeen erkende, terwijl voor de 
vrijheid om dienst te weigeren, in den modernen 
staat zelfs nog geen oplossing gevonden is, zoodat 
allerwegen, ook in België, de dienstweigeraar als 
misdadiger behandeld wordt. En wij kunnen be
twijfelen of er in Italië van geestelijke vrijheid nog 
wel sprake is, al wil ik allerminst ontkennen, dat 
Mussolini's fascisme als reactie op de bandeloos
heid van na den oorlog, even goed verklaarbaar 
is, als het bolsjewisme na knoet en Siberië in 
Rusland. 

In onze Dietsche beschavingsgedachte past een 
Napoleon niet, zoo min als de guillotine, de 
noyades der Terreur of de brandstapels van Alva. 

Wapengeweld is voor ons slechts denkbaar in 
dienst van bescherming van geestelijke goederen 
en waarden, en dan nog in stricte beperking onder
worpen te blijven aan het recht. 

Daardoor heeft ons volk te midden der anderen 
zwak gestaan. 

Nooit heeft het gestreefd naar gebiedsverrui-
ming en daardoor is het steeds slachtoffer gewor
den van buitenlandsche eer- en heerschzucht. 

Het heeft in de verwarring der godsdienstige 
twisten zelfs vergeten één volk te zijn. Het be

vrijde deel heeft daarna, ondanks het beter in
zicht van sommige leiders, zelfs bewust vergeten, 
dat het andere deel zijn broeder was, onder in
vloed van fascistische staatstheorieën, die burger
schap met nationaliteit verwarren. 

Mogen wij, in den geest van Oranje handelend, 
de een- en ondeelbaarheid van ons Dietsche volk, 
zijn staatkundige en geestelijke vrijheid als richt
snoer van onze levenstaak aanvaarden en ver
wezenlijken. 

Oranje Boven! 
VAN ES. 

HET DIETSCHE VRAAGSTUK IN DEN 
G. GEZELLE-KRING 

Om misverstand uit den weg te ruimen heeft de 
Guido Gezelle-kring te Amsterdam tegen 14 De
cember een openbare bijeenkomst uitgeschreven, 
waar het Dietsche vraagstuk zou worden belicht: 
door Ds. Domela Nieuwenhuis Nijegaard van al
gemeen Dietsch, door den heer L. Magits van 
socialistisch, door pater van Santé van katholiek 
standpunt. Deze laatste verhinderd zijnde, is in 
zijn plaats opgetreden Dr. H. Moller. Na een korte 
inleiding van den voorzitter, prof. H. Burger, 
hebben de drie sprekers, elk van eigen standpunt, 
zeer belangwekkende en met groote aandacht ge
volgde voordrachten gehouden, die door de goed 
bezette zaal warm zijn toegejuicht. 

Niet zonder verwondering lazen wij in „De 
Tijd" een scherpe afkeuring van de rede van Ds. 
Domela Nieuwenhuis, die over de alteratie en de 
inwerking daarvan op den Dietschen stam op zulk 
een wijze zou hebben gesproken, dat „het noch 
ons, noch de anderen die ons voorbeeld volgden, 
kwalijk (is) te nemen, dat zij, zij het in de hoop 
op een betere beurt voor de Groot-Nederlandsche 
gedachte, de zaal verlieten." 

Wij hebben niet bemerkt, dat er na de lezing 
van Ds. D. N. toehoorders zijn heengegaan; het 
kunnen er maar weinigen zijn geweest. En waarom 
zouden zij ook eigenlijk? De „betere beurt , waar
op de Tijd-man hoopte, zou voor hem immers 
dadelijk komen. Waarom heengegaan vóórdat de 
katholieke spreker ook uit zijn oogpunt het vraag
stuk zou bezien? Het spreekt van zelf, dat geen 
enkele toehoorder het met elk der drie sprekers 
volkomen eens kon zijn. 

Maar is het dan voor een katholiek niet belang
wekkend te hooren hoe een Dietschgezind protes
tant, een Dietschgezind socialist, laat staan een 
Dietschgezind katholiek hun standpunt verdedi-
9en' r\ j Ware de verslaggever van De Tijd niet zoo 
vroeg weggeloopen, hij zou voorzeker zijn eigen 
inzicht hebben kunnen verruimen en in zijn blad 
een billijker oordeel kunnen uitspreken over dezen 
zoo welgeslaagden Dietschen avond. 
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DISTELS 

De Leiclsche Fircnne 
Een hoogleeraar, wien het niet aan vrijmoedig

heid, maar aan onbevangenheid mangelt, heeft 
het oirbaar geacht bij de plechtige herdenking van 
Willem van Oranje in het Leidsche Academiege
bouw, staande op den academischen katheder, ten 
overstaan van de koninklijke familie, op smalende 
wijze te spreken over geschiedkundigen, die op de 
Nederlandsche geschiedenis een anderen kijk heb
ben dan hij. Vervolgens heeft hij een vergelijking 
gemaakt tusschen den toestand in de Zuidelijke 
Nederlanden tijdens de woelige eerste jaren van 
den opstand tegen Spanje en dien in de tot rust en 
vrijheid gekomen Republiek der zeven Provinciën, 
die, zooals hij zeide, groot bleek te kunnen zijn in 
wat aan Oranje's generaliteit ontbrak: burgertucht 
en christelijke verdraagzaamheid. 

De vergelijking op zich zelf is reeds hoogst 
zonderling. Maar bovendien, ontbrak er in de 
Republiek, die de spreker „ons kleine vaderland" 
noemde, ook niet het een en ander aan burgertucht 
en christelijke verdraagzaamheid? Wij vermoeden, 
dat menig toehoorder tijdens de plechtigheid met 
moeite den kreet: „Gedenk aan Loevestein" heeft 
kunnen terughouden, en in stilte zijne gedachten 
heeft laten gaan naar den gerechtelijken moord op 
Oldenbarneveldt, naar het in een hoek trappen 
van hen, die niet tot de heerschende Staatskerk 
behoorden, naar de behandeling van de Katholie
ken in Noord-Brabant. 

En, als wij ons tot den tegenwoordigen tijd be
palen, getuigt het van „burgertucht" en „ver
draagzaamheid , tijdens zulk een plechtigheid een 
in kwaadaardige woorden gekleeden aanval te 
richten op andersdenkenden? 

Een Belgische belooning 
Herman Teirlinck is benoemd tot „Privaat-

raad . W^ij hebben wel eens minder vriendelijk 
over België gesproken, maar een „privaat" hebben 
wij dezen staat toch nimmer genoemd. Maar als 
de Heeren van Brussel het zelf doen, en dit, hoe
wel de Belgische privaten over het algemeen niet 
door zindelijkheid uitmunten, dan sluiten wij ons 
gaarne bij hen aan. Of de nieuwe Raad van het 
Privaat hierin verbetering zal brengen? Wij ver
moeden, dat het boven zijne krachten zal gaan. 

De nieuwe burgemeester van Antwerpen 
Kamiel is „een Vlaming van vaste overtuiging, 

zonder te behooren tot de nationalistische door
drijvers, die de Vlaamsche zaak zulk een groote 
schade berokkend hebben", heeft het Algemeen 
Handelsblad onlangs zijnen lezers verteld. 

Wat precies met „een Vlaming van vaste over
tuiging" bedoeld wordt, kunnen wij slechts op
maken uit wat volgt. Als de „doordrijvers" hebben 
doorgedreven wat zij goed achten (iets wat èlk 

mensch van vaste overtuiging behoort te doen), 
zal Kamiel zich ongetwijfeld bij hen aansluiten. 
Niet eerder. Voorloopig is hij de man, die er vast 
van overtuigd is, dat België een „Europeesche 
noodzakelijkheid" is, en dat het daarom aanbe
veling verdient, België trouw te blijven. 

In welk opzicht de „nationalistische doordrij
vers" de Vlaamsche zaak zulk een groote schade 
berokkend hebben, wordt ons door het Amster-
damsche blad niet medegedeeld. Wij meenen, dat 
het weinige, door België tot dusverre voor Vlaan
deren gedaan, aan de Vlaamsche „doordrijvers" 
is te danken, en niet aan cynische de-kat-uit-den-
boom-kijkers als de opvolger van Van Cauwe-
laert. 

Onder Noord-Nederlandsche leeraren in levende 
talen 

In de onlangs gehouden jaarvergadering der 
Vereeniging van leeraren in levende talen heeft 
Prof. Jean-Jacques Salverda de Grave gesproken 
over het moedertaalonderwijs in Frankrijk. „Bij het 
onderwijs begint men met de geschreven taal, 
daarna met de spreektaal", zoo zeide hij onder 
meer. Wat hij niet zeide: dat er streken in Frank
rijk zijn, waar de moedertaal niet alleen niet wordt 
onderwezen, maar zelfs niet op de scholen mag 
worden gesproken. Maar voor Nederlandsche 
leeraren is het ook van minder belang te weten, 
dat „la douce France" aan eenige honderdduizen
den onderwijs in hunne eigen, Nederlandsche taal 
onthoudt, om van andere talen nog maar niet te 
spreken 

Een Duitsche leeraar, Dr. H. Frings uit Bonn, 
sprak vervolgens, daartoe uitgenoodigd, over het 
onderwijs in het Duitsch in Duitschland. Waarna 
de Voorzitter dezen gast op hartelijke wijze mede
deelde, dat men in Nederland de zaak anders aan
pakt: „Niet in de eerste plaats op Nederlandsch, 
maar op Europeesch burgerschap is ons onderwijs 
gericht." De vergadering ontving deze helaas niet 
onware, maar tevens zoo droevige en toch ook 
dwaze mededeeling (want wat is „Europeesch 
burgerschap"?) met handgeklap. 

Het schijnt den voorzitter en den applaudissee-
renden leeraren nog niet duidelijk te zijn gewor
den, dat Europa, dat de wereld niet gebaat is met 
een kleurloos ras van wereldburgers, maar be
hoefte heeft aan mannen, in wie de beste eigen
schappen van hun eigen volk zijn ontwikkeld. 

Chineesche Groot-Nederlanders 
Mr. P. M. C. J. Hamer, onder-voorzitter van 

de Vaderlandsche Club, heeft in het voorjaar van 
1932 een redevoering gehouden over „De Vader
landsche Club en de Crisis . Aan het tweede deel 
van deze redevoering, opgenomen in „Neder-
landsch-Indië van 1 November 1.1., ontleenen wij 
het volgende: 

.Het doet daarom dubbel dankbaar aan te 
kunnen constateeren, dat mannen als Dr. Apituley 
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en Mandagie en Sosrohadikoesoemo en ook de 
vier Chineesche leden (van den Volksraad), de 
heeren Kan en Loa Sek Hie daarbij inbegrepen, 
ons zoo na verwant zijn. Zij zijn Groot-Neder
landers". 

Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat zich een 
belangrijke troepenmacht van Chineesche Groot-
Nederlanders heeft ingescheept, om Vlaanderen 
met wapengeweld te bevrijden. In verband hier
mee neemt Kamiel Huysmans les in de Chineeschc 
taal, om, als de nood aan den man komt, in het 
Chineesch te kunnen uitroepen: „Een vrij Vlaan
deren is een Europeesche en Chineesche nood
zakelijkheid". 

J. VAN SCHERPENZEEL 

BOEKBESPREKING 

Jan Boon — Herovering van Brus
sel, prestigepolitiek. — De Sikkel 
Antwerpen 1932. 

Een omslag, die veel belooft: de markt en het 
Stadhuis naast moderne Brusselsche stijl en hoog 
daarboven een fel geel IJzerkruis met A.V.V.— 
V.V.K. Inhoud: waardevolle cijfers en gegevens 
(alleen lezen we nergens, dat er aan de cijfers van 
de volkstelling wel eens wat kon schorten), die ons 
levendig het gevaar van den toestand: Brussel-
Belqisch teekenen, maar dan is het ook uit. 

In de eerste plaats: Mr. Boon, je ne comprends 
pas le franqais en dus kan ik Uw boekje niet 
heelemaal begrijpen. 

En in de tweede plaats: Waarom wilt U 
Brussel Nederlandsch (o, neen, verontschuldig: 
Vlaamsch)? — Alleen opdat Brussel diene als 
sierspeld op het Belgische gewaad. En omdat het 
zoo prettig is, als men, U tegenkomend met een 
bloem in het knoopsgat en witte handschoenen, 
niet noodzakelijk denkt, dat U een Franschman 
(Belq) is. . i 

Het is jammer, dat deze tendens zoo sterk 
spreekt uit dit goed gedocumenteerde boekje, dat 
ook zoo juist den weg aanwijst om Brussel weer 
te vernederlandschen, al is ons doel dan ook een 
ander dan in Brussel een Vlaamsch society-leven 
te krijqen. Wij willen Brussel Nederlandsch, om
dat het volk van Brussel niet alleen in het ver
leden Nederlandsch was, maar ook nu nog Ne
derlandsch is, en wij weten, dat dit alleen moge
lijk is als Belgica deleta est. NELE 

Reinaert de Vos. In nieuw Nederland-
sche bewerking door Carel Voorhoeve. 
Met houtsneden van Fokko Mees. Lei
den. N. V. Leidsche Uitgeversmaat
schappij MCMXXXII. 

Waarom ons dit smakelijk uitgegeven boekje 
ter bespreking werd gezonden? Met den Groot-
Nederlandschen strijd heeft het niets te maken, 

of het moest zijn, dat de Reinaert een dier middel-
eeuwsche juweeltjes is, die er zelfs den vcrstoktsten 
klein-Hollander aan herinneren, dat het brand
punt der Dietsche beschaving oudtijds in het Zui
den was, ten Zuiden van een later getrokken staat
kundige grens. De kern van het verhaal immers is 
waarschijnlijk ontstaan in Oost-Vlaanderen, de 
bewerking en uitbreiding te danken aan een West-
Vlaming. 

Daarom willen wij met enkele woorden de aan-
dacnt vestigen op deze bewerking van het mees
terwerk, dat in de oorspronkelijke woorden voor 
de meesten moeilijk leesbaar is, en met den be
werker de hoop uitspreken, dat zijn werk moge 
bijdragen tot vernieuwde belangstelling voor on
zen ouden Reinaert de Vos, een der kostelijkste 
bezittingen van het Nederlandsche volk binnen en 
buiten de grenzen van Rijks-Nederland. 

Jammer dat de heer Voorhoeve het oirbaar heeft 
geacht het oude kunstwerk te verminken door 
regels weg te laten, die hij vermoedelijk niet „fat
soenlijk" genoeg vond. Wij denken hier aan de 
aanval van Tibert op den „pape . De bewoordin
gen, waarin de gevolgen van dezen aanval wor
den beschreven, passen misschien niet in een 
schooluitgave, maar de bewerker had niet mogen 
nalaten in zijn inleiding mede te deelen, dat hij 
hier, om kuische ooren niet te kwetsen, 34 oubol
lige regels heeft vervangen door 10 „nette regels, 
gedeeltelijk van eigen vinding. 

Afgezien van deze van onvoldoende piëteit ge
tuigende verminking heeft de bewerker, naar t 
ons voorkomt, zijn taak op verdienstelijke wijze 
verricht. 

L> 

DIETSCHE BOND 

Betaling der jaarlijksche bijdrage 
Bij de nadering van het nieuwe jaar verzoekt het Bestuur 

van den Dietschen Bond den leden dringend, reeds nu hunne 
bijdraqe voor 1933 te doen toekomen aan den waarn. pen
ningmeester, den heer H. F. C. Smeulders, Keizersgracht 97 I, 
Amsterdam-C., liefst door storting op zijne postrekening no. 
95070. Zij besparen daarmede den penningmeester veel werk 
en vergemakkelijken het geldelijk beheer. 

Biidraaen, 1 Maart 1933 nog niet ontvangen, zullen ver
hoogd met incassokosten, per kwijtschrift worden geïnd. Het 
Bestuur vertrouwt echter, dat de meeste leden aan de gemak
kelijker en goedkooper wijze van betaling door overschrijving 
op de postrekening van den penningmeester de voorkeur 
zullen geven. 

Ontbrekende nummers van de Dietsche Gedachte 
Alle bibliotheken en leeszalen van eenige beteekenis in 

N Nederland en Vlaanderen ontvangen de Dietsche ge
dachte kosteloos, behalve - zooals aan het Bestuur van den 
Dietschen Bond onlangs bleek, — de Bibliotheek van 
Vredespaleis te 's-Gravenhage. Haar Bibliothecaris wi 
gaarne voortaan ons blad ontvangen, mits wij ook alle tot 
dusverre verschenen nummers zenden. Daar de eerste vier 
jaargangen niet meer volledig voorhanden zijn, wordt aan 
leden en lezers, die deze jaargangen bezitten en voor dit 
doel willen afstaan, verzocht, hiervan kennis te geven aan 
den Schrijver van den Bond, Mr. A. Loosjes, de Lairesse-
straat 54 1, Amsterdam-Zuid. 
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UIT BOEK EN BLAD 

De Gids, Januari 1933. Bevat een reeks historische studiën 
over en in verband met Willem van Oranje, o.a. een geschied
kundig verhaal der gebeurtenissen (grootendeels overge
nomen van den Belg Pirenne) door Prof. Colenbrander, 
die in dit artikel, als in zijn Leidsche herdenkingsrede, prof. 
Geyl aanvalt over diens opvatting over den afval der 
Waalsche gewesten. Waarbij hij, met woorden van Pirenne, 
over. deze opvatting een verdraaide voorstelling geeft. 

De Leidsche Hoogleeraar ontzegt verder vrijwel allen poli-
tieken zin aan het Vlaamsche Calvinisme; „figuren als de 
Hollandsche stadsregenten vindt men er bijna niet onder.' 
Terecht vraagt „het Vaderland": „Maar hoeveel van die 
Hollandsche regenten waren van Vlaamschen of althans 
Zuid-Nederlandschen oorsprong?" Wij denken op dit artikel 
terug te komen. 

In de Socialistische Gids een artikel van G. van Veen over 
de huldiging van Willem van Oranje „als tactisch probleem 
voor de moderne arbeidersbeweging". Wij ontleenen daaraan: 

„Het socialisme zal zich tot het volle leven moeten be-
keeren. Zooals eens het Christendom een amalgama werd 
van de hoofdwaarheden der oude wereldgodsdiensten, zoo 
zal ook het socialisme het groote bekken moeten zijn, waarin 
de waardevolle elementen uit de hedendaagsche cultuurstroo-
mingen zich vereenigen, om als eenheid in verscheidenheid 
bezit van de geesten te kunnen nemen. Een structuurloos in
ternationalisme vormt tot dit doel geen basis. De staat is een 
„wezensgemeenschap", die nog lang haar waarde zal behou
den, al zou 't alleen maar zijn, omdat ze taalgemeenschap is. 
Die taal is de neerslag van gemeenschappelijke doorleving 
van ontelbare geslachten in de volksziel. Het socialisme zal 
zich tot drager der nationale waarden moeten maken, wil het 
die volksziel kunnen leiden en daarmee zich midden in het 
volk plaatsen ook als eerste erfgenaam van zijn historie. 

Wij zien in het buitenland, hoe anders deze nationale 
waarden tegen ons zullen worden gericht. Wat ons van den 
weg afvoert zijn de tijdsomstandigheden, die als dragers van 
nieuwe, op zichzelf waardevolle accenten, de bedenkelijke 
tendens hebben die accenten te gaan verabsoluteeren en den 
band met het leven als geheel te verbreken. Heden ten dage 
werkt het zoogenaamde pacifisme in sterke mate ontbindend 
op den volksgeest, ook al wil ik zijn nobele bedoelingen niet 
verdenken. 

Neen, ook de pacifist zingt het liedeke niet, waarvan hier 
sprake is. Als er iemand de wereld door een beslagen bril 
bekijkt, dan is hij het. Het lied — vindt hij — wekt gedachten 
aan oorlog en moord. Men mag — meent hij — de kinderen 
niet herinneren aan het feit, dat er vroeger zooveel dierlijke 
menschen waren, die bloed vergoten of het water, was. En 
als hij kinderen liedjes hoort zingen over dit vreeselijke, dan 
komt zijn hart in opstand. Hij vergeet, dat het een geluk is 
geweest, dat in het verleden niet alle menschen dachten als 
hij. *) Dat er opstandigen waren, die meer werkelijkheidszin 
hadden en die hun lichamelijk welzijn niet hebben geacht, 
om aan geestelijke tirannie te ontkomen. Hadden we deze 
menschen niet gehad, dan zou de wereld nog verder af zijn 
van het pacifisme dan zij nu reeds is. Pacifisme kan slechts 
groeien op den eerbied voor de vrijheid van anderen. Die 
vrijheid, voorzoover aanwezig, is duur gekocht, want ze 
wordt niemand franco thuis bezorgd. Ook de arbeidersklasse 
niet. Als het pacifisme de actieve martelaren voor de vrijheid 
niet eeren kan en het niet noodig vindt de kinderen te ver
tellen, wat er voor het beetje vrijheid al geleden is, dan is dit 
pacifisme zonder eenige kracht. 

Schr. komt ten slotte tot de huldiging van den Zwijger: 
Men heeft mij gevraagd zitting te nemen in een comité, 

dat hem in 1933 zou huldigen. Die eer dankte ik aan mijn 
artikelen in Het Kind. 

*) Niet de Doopers hebben de vrijheid bevochten, maar 
de Calvinisten. 

Ik heb — natuurlijk —• geweigerd. Ge vraagt mij, heb ik 
gezegd, als socialist. Maar als socialist — leest u Het Volk 
maar — ben ik niet representatief. Persoonlijk ben ik een 
groot vereerder van Willem van Oranje — ik vind hem 
verreweg de belangrijkste onder onze nationale figuren. Zelfs 
in de wereldgeschiedenis is hij een ster van de allereerste 
grootte. Persoonlijk zou ik het dus heel graag doen. Maar u 
moet mij niet hebben. U moet net zoolang met voormannen 
uit onze beweging praten, totdat ze beseffen, dat het een 
oneer voor onze beweging zou zijn, als ze zich door mo
tieven, aan de opportuniteit ontleend, onthielden. Over tien 
jaar zullen ze berouw hebben, als ze het niet doen. Een be
weging als de onze, die niet zou begrijpen, wat zij een man 
als Oranje verschuldigd is eenerzijds — en die in het ont
wikkelingsstadium van heden nog wenscht zich tegenover het 
volksbewustzijn te plaatsen, dat dezen man moet huldigen, 
anderzijds — zulk een beweging zou schromelijk beneden 
haar taak blijven. Zij zou later spijt hebben zich door ge
voelens van animositeit te hebben laten leiden op een histo
risch moment van diepen zin en zou daar ook politiek last 
van krijgen, want de jeugd zal zich dit later als een voorbeeld 
van wanbegrip of kleinzieligheid herinneren. Het zijn de 
slechtsten niet in Nederland, die deze gestie niet zouden 
kunnen waardeeren, al zal het eenige moeite kosten deze 
dingen aan de arbeiders duidelijk te maken en hen te over
tuigen, dat men in de jaren van rijpheid zich anders ge
draagt dan in de jaren der jonkheid. 

Dit, meende ik, was wat een „groote" politiek van ons 
vroeg, vooral in een tijd van oplevend fascisme. Maar het 
kon en mocht natuurlijk niet mijn taak zijn mij in deze 
tegenover mijn partij te laten gebruiken. Daartoe zou ik 
mij nooit en onder geen beding leenen. De uitwerking zou 
trouwens ook negatief zijn." 

In Neerlandia van Januari 1933 lezen wij, onder het op
schrift: „Gemis aan Nederlandsche fierheid en stambewust-
zijn" (jammer dat de omstandigheden nog steeds Neerlandia 
verhinderen, de Vlamingen als volksgenooten, niet als „stam
verwanten" te zien): 

„Met sommige personen, vereenigingen en lichamen van 
de Nederlandsche kolonie, te Brussel, is het, wat de nationale 
fierheid en het Nederlandsche stambewustzijn betreft, trots 
de vele klachten en vermaningen in de Vlaamsche en Hol
landsche bladen verschenen, vaak nog treurig gesteld. Het 
Nederlandsche gezantschap — of juister de Nederlandsche 
gezant — weet nog altijd niet, dat, wanneer de Fransche 
gezant zijn landgenooten op een ontvangst in het gezant
schap uitnoodigt, hij dit in zijn en hun landstaal, doet. Waar
om richten de Nederlandsche gezant en zijn echtgenoote zich 
dan bij dergelijke gelegenheden tot de Nederlandsche kolonie 
te Brussel in het Fransch en niet in het Nederlandsch? 
Bij het jubileum der Nederlandsche Kamer van Koophandel 
op 10 December j.1. was dit alweer het geval. 

Ook de Nederlandsche Vereeniging of Hollandsche Club 
is nog steeds gevestigd „Avenue de la Toison d'Or" en 
zendt aan haar leden uitnoodigingskaarten met Fransche 
adressen en de aanduiding „Imprimé". In het Nederlandsch 
opgegeven adressen vertaalt het bestuur eigenmachtig in het 
Fransch. Met sommige andere Nederlandsche instellingen en 
vereenigingen — het Holland Huis uitgezonderd — is het, op 
dit gebied, al even jammerlijk gesteld. 

Wordt het nu heusch geen tijd om op te houden met de 
Vlamingen, die voor het behoud en het aanzien van de Ne
derlandsche taal strijden, in den rug te schieten?" 

Ja, maar de Brusselsche Regeerders vinden dit in den rug 
schieten niet onaangenaam, en zoolang het een Nederlandsch 
belang wordt geacht, België in het gevlei te komen, zal er 
wel niet veel ten goede veranderen. 

Roeping van December 1932 bevat een artikel „Naar een 
betere verstandhouding" door Gerard Knuvelder, waarin, 
naar aanleiding van het bevel aan Pater Cr. R. K. van 
Santé O.P., om als redacteur van Roeping ontslag te nemen, 
gepoogd wordt een der oorzaken op te sporen van de be
klemming van geest, die vele intellectueele katholieken tegen-
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•wootdig overmeestert. „Van middelen hebben wij doeleinden 
gemaakt. Het lijkt vandaag, als men de bladen leest, of de 
handhaving van het katholicisme in Nederland gebonden is 
aan de welvaart van de R.K. Staatspartij. Dit is in alle 
denkbare opzichten de meest gevaarlike nonsens." 

Dr. L. J. C. van Gorkom houdt een beschouwing in ver
band met de verdediging van de citadel van Antwerpen door 
Chassé. „Achttien jaren geleden was Chassé een Museum
heid, duf geworden van de uitwaseming eener vooze en over
dreven geestdrift in onzen slechten tijd van Jan Salie 
Vandaag aan den dag — om het in een goed Hoilandschen 
burgerterm te zeggen —• is Chassé geen Museumheid meer. 
Het is de Fransche Rijn-politiek, thans in haar nieuwste 
phase, welke Chassé wederom in de open lucht heeft ge
drongen 

In de Rijkseenheid van 4 Januari j.1. een hoofdartikel. 
„Het jaar van Willem van Oranje", aldus eindigend: 

„Wanneer 1933, op het voorbeeld van dien Zwijger, ons 
volk kan brengen een afschudden van de slaperigheid, de 
verstuiving van het stof, dat het Nederlandsche goud be
dekt, een omkeer van de Nederlandsche sociaal-democratie 
tot een nationaal voelende arbeiderspartij, dan zal dit jaar 
met gulden letters in onze geschiedenis worden aangeteekend. 

Wellicht kan de nood der tijden den daarvoor vereischten 
diepgang brengen." 

Naar wij meenen, zal het allereerst noodig zijn, dat de 
officieele staatsliefde verdiept wordt tot een gezonde vader
landsliefde, die niet bij staatsgrenzen blijft staan. Zulk een 
liefde zal ook bij de sociaal-democratie kunnen gaan leven, 
al komt zij hierbij te staan voor de moeilijkheid van alle 
partijen, die staatsgewijs zijn ingericht. 

Le lion de Flandre. Het nummer van September-October 
1932, grootendeels aan het tooneel gewijd, bevat o.m. de 
volgende artikelen: Le Renouveau du théatre d amateurs en 
flandre beige, door H. Vergriete; La Pastorale Basque, door 
B. Mihara; Le Théatre Breton, door Y. le Moal; Le „Théatre 
du peuple" de Bussang, door Cl. Daudier; La Pastorale, Chef 
d'oeuvre du théatre populaire Provengal, door C. Leroy; 
Le théatre d'Oc en Limousin et Périgord, door R. Farnier; 
Les chambres de Rhétorique en flandre frangaise, en: 'n Zit
ting voor de Vrederechter, een kluchtspelletje in één bedrijf 
door R. van de Meule. 

In het Leidersblad van de Vrijzinnige Christelijke Jeugd-
Centrale schrijft Paul van Overzee, onder verwijzing naar 
Mr. de Koning's Staat en Volk, over deze beide begrippen, 
welke men, om het vraagstuk van nationalisme en nationali-
teitenstrijd te kunnen begrijpen, scherp moet onderscheiden. 

De Mitteilungen aus dem Quickborn van Herfst 1932 be
vatten o.m. een artikel over den Mecklenburgschen dichter 
Ernst Hamann, die 2 Sept. j.1. 70 jaar is geworden en over 
„Die Sprache des niederdeutschen Zinmermans." In de 
"Rundschau" worden enkele hartelijke woorden gewijd aan 
René de Clercq. 

WILHELMUS VAN NASSOUWE-HERDENKING. 
Het voorloopig programma van de Nationale Volkshulde 

op 17 April 1933 (Paaschmaandag) te Delft luidt: 
12 uur: 

Stoet met vlaggen en muziek door de stad. 
1.30 uur: ^ _ 

Kranslegging op het graf van den Prins door de Commis
sie namens alle deelnemers. Klokgelui en beiaardspel. 
2 uur: 

Bijeenkomst op de Groote Markt, waar als sprekers zullen 
optreden: 

Z.E. C. J. Snijders, Luitenant-Generaal b.d.: Prins Willem, 
Vader des Vaderlands. 

Pastoor Dr. R. de Smet: De beteekenis van den Prins voor 
alle Nederlanders. 

Henri Polak: Prins en volk. 
Wies Moens: Prins Willem's ideaal — ons ideaal. 

Aflegging van den volgenden eed van trouw 
Wij heffen hart en handen, 
Voor 't heil der Nederlanden, 
En zweren vast den eed: 
Tot doodsbepr.oefde trouwe, 
Wilhelmus van Nassouwe, 
Met U te staan gereed. 

De aanwezige koren zullen Valerius' liederen zingen. 
Daarna zal een gedenksteen worden onthuld, waarop boven
staande woorden staan gebeiteld. Tot slot zullen de deel
nemende groepen langs den steen defileeren en er kransen 
bij neerleggen. 

Alle Nederlanders zijn welkom te Delft; kosten zijn er 
voor deelnemers niet aan verbonden. De Nederlandsche 
spoorwegen verleenen hunne medewerking door korting te 
geven op de waarschijnlijk reeds verlaagde tarieven. Ieder 
die hiervan gebruik wil maken, wende zich tot den rege
lingscommissaris in de plaats zijner inwoning, wiens naam 
in de pers bekend wordt gemaakt. Groepen, die willen 
medewerken, worden verzocht zich te voren aan te melden 
(liefst vóór 1 Maart) bij den tweeden secretaris der Wilhel
mus van Nassouwe-commissie: F. W. C. Blom, Waldeck 
Pyrmontlaan 4, Rotterdam. 

Geldelijke bijdragen storte men op de postrekening 181672 
ten name van Mej. M. G. Schenk (secretaresse der Wilhel
mus van Nassouwe-Commissie, Boezemsingel 198, Rotter
dam). In deze commissie heeft een vertegenwoordiger van 
den Dietschen Bond zitting. In het Comité van aanbeveling 
heeft o.m. de voorzitter van den Dietschen Bond zitting 
genomen. 

WILHELMUS VAN NASSOUWE-POSTPAPIER 

Bij de secretaresse van de Wilhelmus van Nassouwe-com
missie (Mej. M. G. Schenk, Boezemsingel 198, Rotterdam, 
giro 181672) is verkrijgbaar postpapier bedrukt met het 
portret van den Prins, van Gosschalk, en het onderschrift: So 
laet ons dan t'samen met eendrachtigen herte ende wille de 
bescherminghe van dit goede volck aengrypen; tegen 60 cent 
per map van 100 vel. De winst komt ten goede aan de volks
hulde te Delft. 

OPVOERINGEN VAN HET TOONEELSTUK WILLEM 
DE ZWIJGER (VAN PAUL DE MONT) DOOR HET 

NATIONAAL VLAAMSCH TOONEEL. 
Te Utrecht: 20 Februari (plaatsen verkrijgbaar bij J. H. 

Hengeveld, Schoolstraat 6). 
Te Nijmegen: 21 Februari (plaatsen verkrijgbaar bij J. N. 

E. Esser, Smetiusstraat 2.). 
Te Delft: 22 of 24 Februari. 
Te Rotterdam: 23 Februari (plaatsen verkrijgbaar bij Mej. 

M. G. Schenk, Boezemsingel 198). 

DE NEDERLANDSCHE AFDEELING DER 
GENTSCHE FLORALIA 1933. 

Een verzoek van den Dietschen Bond. 
Daar te verwachten is, dat het Bestuur van de Gentsche 

Floralia wederom de Nederlandsche taal met minachting zal 
behandelen, heeft het Bestuur van den Dietschen Bond den 
Nederiandschen Tuinbouwraad gewezen op de wenschelijk-
heid, dat de Nederlandsche inzenders althans er zorg voor 
zullen dragen, dat hunne afdeeling door aankondigingen, 
opschriften enz. een Nederlandsch karakter draagt, en dat 
zij door hun gansche optreden eerbied toonen voor de taal, 
welke ook die is van de bewoners van het land, waar deze 
tentoonstelling wordt gehouden. 

DE NEDERLANDSCHE NATIONAAL-SOCIALISTEN 
EN VLAANDEREN. 

Men verzoekt ons, er de aandacht op te vestigen, dat op 
den eersten landdag van de Nationaal-socialisten, te Utrecht 
op 7 Jan. j.1. gehouden, na het Wilhelmus de Vlaamsche 
Leeuw werd gezongen en dat behalve de oranje-blanje-bleu-
vlag ook een Vlaamsche leeuwenvlag in de zaal hing. 

Moge deze beweging zich niet in Hollandsch-imperialis-
tischen, maar in Groot-Nederlandschen geest ontwikkelen! 



DE DIIETSCME GEDACHTE 
HET GEVAL-COLENBRANDER 

I. De Leidsche rede. 
Op den 6den Januari van dit jaar, eeuwjaar der 

geboorte van den man, die zijn leven gaf voor de 
bevrijding der Nederlanden, heeft de academische 
senaat van Leidens hoogeschool hem, haar stichter, 
Willem van Oranje, door een plechtige bijeen
komst willen eeren. 

De hoogleeraar echter, die geroepen was het 
voornaamste aandeel te hebben in deze plechtig
heid door. het uitspreken van een herdenkingsrede, 
aan den Vader des Vaderlands gewijd, heeft, met 
een gebrek aan smaak en fijn gevoel voor de sfeer 
van dergelijke plechtige academische bijeenkom
sten, waarover men de handen van verbazing in
eenslaat, gemeend deze schoone gelegenheid te 
moeten aangrijpen, om zijne aan een anti-Neder-
landschen geschiedschrijver ontleende opvattingen 
naar voren te brengen, en een aanval te doen op 
Nederlandsche geschiedschrijvers, die andere op
vattingen huldigen. Nog sterker: hij, die zich aan 
deze vrijmoedigheid te buiten ging, hij, voor wien 
het woord van den Belg Pirenne de hoogste wijs
heid is, verwijt dien anderen geschiedschrijvers 
vrijmoedigheid en gebrek aan onbevangenheid! In 
het gebouw der Wetenschap heeft hij tonen laten 
hooren, die van nijdige onwetenschappelijke par
tijdigheid blijk gaven; die als wanklanken klonken 
in een plechtige bijeenkomst ter huldiging van den 
grooten Zwijger, en die hebben gemaakt, dat deze 
eerste herdenking, geenszins alleen bij den Groot-
Nederlander, een onaangename herinnering nalaat. 

Wij betreuren het oprecht, uit vereering voor 
Willem van Oranje, dat deze Leidsche herdenking 
als mislukt moet worden beschouwd. Maar -—• laat 
het ons eerlijk bekennen — wij zijn Prof. Colen
brander toch ook dankbaar voor zijn aanval, zoo
als wij dankbaar zijn voor èlken aanval. Want 
allen, die ons aanvallen, bevorderen den groei 
onzer Gedachte, welker zegepraal slechts vertraagd 
wordt door het doodzwijgen, dat het leeren kennen 
dier Gedachte verhindert. 

De aanval van den Leidschen hoogleeraar was 
dan ook niet alleen onkiesch, storend en misplaatst, 
maar ook — wij zoeken naar een niet al te onhof
felijk woord — ontaktisch. 

Het trekt de aandacht, dat Prof. Colenbrander 
in zijn „academische" rede een feller toon tegen 
ons aanslaat dan in zijn berucht-geworden hoofd
artikel in „de Gids", juist anders om, derhalve, 
als men zou denken. Hebben wellicht zijne mede
redacteuren op eenige matiging aangedrongen? 

In de rede heet het: „Een school van geschied
schrijving, die het niet aan vrijmoedigheid, maar 
aan onbevangenheid mangelt, weet tegenwoordig 
het antwoord op te dreunen, als een van buiten 

geleerde les: „Groot-Nederland is te gronde ge
gaan aan Waalsch verraad " Deze onhoffe
lijke bewering ontbreekt in het Gids-artikel. Bezien 
wij haar eerst wat nader. 

Over de „vrijmoedigheid" en „bevangenheid", 
kunnen wij, na wat wij hierboven reeds schreven, 
kort zijn; het mangelt den volgeling van Pirenne 
zoozeer aan onbevangenheid, zoo weinig aan vrij
moedigheid, dat vooral hij zich van dergelijke hate
lijkheden had dienen te onthouden. 

Het antwoord op de vraag, wat de verscheu
ring der Nederlanden heeft veroorzaakt, wordt 
volgens den Leidschen hoogleeraar door de Groot-
nederlandsche geschiedschrijvers opgedreund als 
een van buiten geleerde les. 

Bevreemdende onhoffelijkheid, als men bedenkt, 
dat zij werd uitgesproken door iemand, die Piren-
ne's Histoire de Belgique als een van buiten 
geleerde les opdreunt, en voor vrucht van eigen 
studie wil doen doorgaan. Bevreemdend ook, als 
men bedenkt, dat de spreker behoort tot een school 
van geschiedschrijving, die zóó lang als een van 
buiten geleerde les heeft opgedreund: „Noord- en 
Zuid-Nederland zijn van elkander gegaan door 
een diepgeworteld verschil in volksaard en gods
dienst, dat dit nóg door het nadreunende volk 
van Noord-Nederland als hoogste wijsheid wordt 
beschouwd. 

Maar dan de „van buiten geleerde les": 
„Groot-Nederland is te gronde gegaan aan 

Waalsch verraad". Welke historicus heeft dat ooit 
in deze woorden opgedreund? 1) Iets geheel anders 
is het, te zeggen, dat de afval der Waalsche ge
westen het begin van de scheuring der Neder
landen is geweest, omdat Parma er een steunpunt 
door heeft gevonden, van waaruit hij den aanval 
kon beginnen. Dit is een feit, dat door Prof. Co
lenbrander niet wordt ontkend, evenmin als door 
zijn mentor Pirenne, en op dit punt bestaat tus-
schen de Kleinhollandsch-Belgische, en de Groot-
nederlandsche school van geschiedschrijving geen 
verschil. De zoo onhistorisch-klinkende „van bui
ten geleerde les" echter is een fantasie van Prof. 
Colenbrander. 

In het vervolg der „van buiten geleerde les" 
komt echter een werkelijk meeningsverschil naar 
voren, maar welk een onjuiste voorstelling wordt 
ervan gegeven! Zoowel in de rede als in het Gids
artikel. Wij kiezen die in het artikel, omdat zij op 
dit punt uitvoeriger is, en omdat er duidelijker uit 
blijkt, dat hier eigenlijk Pirenne aan het woord is, 
in verkorte bewerking van zijn Hollandschen leer
ling. Het grappige hierbij is vooral, dat het Piren
ne, als in zijn geheele Histoire de Belgique, slechts 

l) Wij weten toch waarlijk wel, dat in de 16de eeuw 
„Groot Nederland nog niet bestond, maar bezig was te 
ontstaan. 
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te doen is om het bewijs, dat er steeds een ^Bel
gisch volk" is geweest, Colenbrander daarentegen, 
om de „dwaasheid" der Grootnederlandsche ge
schiedschrijving aan te toonen. 

„De Walen", verzekert de vaandeldrager der 
grootnederlandsche geschiedschrijving, „werden 
zich hun rasgemeenschap tegenover de onze be
wust" aldus schrijft Prof. Colenbrander, en in een 
noot verwijst hij naar Geyl's Geschiedenis van den 
Nederlandschen Stam, I, blz. 571. Inderdaad vindt 
men daar de aangehaalde woorden. Maar hoezeer 
blijken zij uit hun verband te zijn gerukt, als men 
Geyl's gansche beschouwing over den afval der 
Waalsche provinciën leest. Wij laten deze hier, 
ter beoordeeling, in haar geheel volgen: 

„De afscheiding der Waalsche gewesten is in de ge
schiedenis van ons volk een gebeurtenis, die men met 
gemengde gevoelens aanziet. Dat in de onderstebovenkeenng 
van de vrijheidsoorlog de Fransch-sprekende en de Dietsch-
sprekende gewesten zich elk van hun eigen aard bewust 
werden, had de inleiding tot een gezondere staatkundige 
orqanisatie kunnen worden. Want inderdaad was de gods
dienst niet alles in deze ontwikkeling. Dat blijkt al wel uit 
de volledigheid van de scheiding. Na de Unie van Atrecht 
bleven alleen voor Doornik nog eenige tijd Waalsche 
afgevaardigden in de Staten-Generaal. Maar bovendien, de 
Walen begonnen zich wel degelijk hun oude veeten met 
de Dietsche Vlamingen te herinneren, en werden zich hun 
rasgemeenschap tegenover de onze bewust. De Dietsche 
qewesten daartegenover waren de verfransching van het 
centraal bewind, die van de samenvoeging met de Waalsche 
gewesten het gevolg geweest was, hartelijk moe vooral de 
Noordoostelijke, wier adel en magistraten met het f ransch 
niet zoo vertrouwd waren als in de andere De staten-
Generaal — was het om de heeren uit Doornik? — bleven 
noq tot in het volgend jaar het Fransch gebruiken, maar 
zoodra de Dietsche gewesten onder elkaar gelaten waren, 
namen zij het Nederlandsch als hun officieele taal aan In 
de provinciale Staten van Brabant en Vlaanderen had het, 
in weerwil van de invloed van de uit het Walenland over
geplante adel, die positie nooit verloren. Toch zou het voor 
de toekomst van de Nederlandsche cultuur in die streek, 
van haar eigen cultuur met andere woorden, een zegen 
geweest zijn als haar leidende standen in de politiek met het 
Noorden hadden moeten samenwerken en van de verbaste
rende associatie met de Walen waren losgeraakt. Maar terwijl 
men in de vrede van Atrecht die ontwikkelingsmogelijkheden 
al zijn ze niet in vervulling gegaan, niet over het hoofd kan 
zien, dringt toch een andere overweging zich nog gebie
dender op, namelijk deze, dat als de Walen zich dan van 
ons volk moesten losmaken, zij er geen ongelukkiger oogen-
blik voor hadden kunnen uitkiezen. Hun actie verhaastte de 
noodlottige ontwikkeling eener tegenstelling tusschen de zaak 
der onafhankelijkheid en de zaak van het Katholicisme, een 
proces voor de eene even noodlottig als voor de andere. 
En het verschafte aan de buitenlandsche heerscher, wiens 
veldheer zich tot dusver in de arme en afgelegen streek 
aan de Maas had moeten ophouden, veel belangrijker hulp
bronnen en een operatie-basis, vanwaar niet alleen meer de 
steden van Brabant maar ook die van Vlaanderen onder 
zijn onmiddellijk bereik lagen." 

Prof. Geyl zegt dus duidelijk, dat naar zijne 
meening niet alleen het godsdienst-verschil aan de 
afscheiding der Waalsche gewesten schuld heeft, 
en weet aannemelijk te maken, dat daarnaast ook 
de Dietsch-Waalsche tegenstelling van invloed is 
geweest. Prof. Colenbrander echter heeft de vrij
moedigheid het voor te stellen, of „de vaandel
drager der grootnederlandsche geschiedschrijving 

het gebeurde alleen aan deze tegenstelling toe
schrijft, en trekt dan tegen deze voorstelling ten 
strijde met de woorden van Pirenne, wiens gan
sche werk één groote, met virtuositeit aangewende 
poging is, om de Dietsch-Waalsche tegenstelling 
in de Zuidelijke Nederlanden te verdoezelen. Wij 
laten hieronder Pirenne's woorden volgen, plaatsen 
de verkorte bewerking van den Leidschen hoog
leeraar er naast: 

Pirenne 1) 
Ce serait une erreur com

pléte que de chercher les 
motifs de ce revirement dans 
la différence de moeurs et de 
langage, qui distinguait 1'une 
de 1'autre la population wal-
lone et la population flaman-
de 

On se demande d'ailleurs 
quels griefs les provinces wal-
lones eussent pu invoquer 
contre les provinces flamandes. 
Chacune d' elles avait une voix 
aux Etats-Généraux; au Con-
seil d'Etat elles possédaient 
même une représentation beau-
coup trop large pour leur im-
portance. C'est dans leur 
langue, c'est-a-dire en fran
cais, que délibéraient les Etats. 

Enfin le tout-puissant prince 
d'Orange, malgré son long 
séjour en Hollande, avait con-
servé intacte 1'empreinte de 
son éducation a la cour de 
Bourgogne II considérait 
le francais comme sa langue 
maternelle. Les Gantois de-
vaient le voir avec surprise... 
en 1580, se rendre au prêche 
de 1'église wallonne. A cöté 
des Frangais de son entourage 
intime, les Duplessis-Mornay, 
les La Noue, les Languet on ne 
rencontrait que des Wallons... 
ou des Flamands francicés 
comme Marnix... 

Colenbrander 2) 
Welk een zonderling 

wanbegrip, in de actie der 
Malcontenten een anti-
dietsche beweging te willen 
zien. 

Welke „nationalistische" 
of ,,ras -grief hadden de 
waalsche provinciën tegen 
de generaliteit, waaruit zij 
wegliepen, met mogelijkheid 
kunnen inbrengen? Zij 
brachten in dezen tijd in 
de Staten-Generaal zes 
stemmen uit tegenover 
Vlaanderen en Brabant elk 
maar één, en waren ook 
in den Raad van State ver 
boven hun beteekenis ver
tegenwoordigd. Beide col-
legiën beraadslaagden in 
het fransch. 

Was Oranje „dietsch" 
partijganger? 

Zijn omgangstaal is het 
fransch, de kerk die hij 
bezoekt de waalsch-her-
vormde. 

In zijn omgeving zijn 
fransch-sprekenden en zelfs 
Franschen zeer ruim ver
tegenwoordigd: Duplessis-
Mornay, La Noue, Lan
guet 

Als Prof. Colenbrander op deze wijze Pirenne 
op den voet volgt, vergeet hij geheel, dat de „vaan
deldrager" hiermede niet beantwoord is. Het is ook 
wel merkwaardig op te merken, wat hij niét van 
Pirenne overneemt. Zoo zwijgt hij over den „ver-
franschten vlaming" Marnix, vermoedelijk besef
fende, dat dit in het Leidsche Groot-Auditorium 
toch èl te Belgisch zou hebben geklonken. Zoo 
laat hij, hoe gretig hij overigens de noten van 
zijn Belgischen mentor overneemt — welk een 
studie, welk een belezenheid! denkt de argelooze 
]ezer — Je noot weg, die Pirenne bij zijn beschou
wing over de afscheiding der Waalsche gewesten 
plaatste: . . 

„Les textes invoqués pour expliquer la scission 
par 1'antipathie de race ne font que constater en 
réalité que la majorité des Wallons est catholique 

1) Historie de Belgique, IV, blz. 136—137 (3e druk). 
2) Gids van Januari 1933, blz. 103-104. 
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et celle des Flamands protestante. Voy. Gossart, 
La domination espagnole dans les Pays-Bas, p. 
107." 

In zijn „Groot-Nederlandsche Gedachte", II, 
bladz. 115, haalt Prof. Geyl deze noot aan als een 
staaltje van de wijze, waarop Pirenne Belgische 
geschiedenis schrijft en met zijn bronnen om
springt. Want wat zeggen de teksten, door Gos
sart op bladz. 107 van zijn „Domination espag
nole aangehaald? „Eén, van Hubert Languet, 
komt op wat Pirenne aanduidt neer. Maar in de 
andere spreekt een Waalsch voorman - Jean 
Sarrazin, abt van St. Vaast — van „1'inimitié in-
vétérée des provinces flamandes a 1'endroit des 
wallonnes"; roept vervolgens vroegere wapenfeiten 
van Walen tegen Vlamingen in de herinnering en 
stelt met voldoening vast dat ook nu de krijgs
haftige Waal den Vlaming, hij mag dan een goed 
koopman en handwerkman zijn, geleerd heeft dat 
hij zich in den oorlog niet met hem kan meten." 

Zoo knoeierig schrijft Pirenne zijn Histoire de 
Belgique. En in dit opzicht volgt Colenbrander 
den Belgischen geschiedkundige in zooverre na, 
dat hij datgene weglaat, waarbij Pirenne op on
wetenschappelijke knoeierij is betrapt 

De rechtstreeksche aanval op de Grootneder-
landsche geschiedschrijving (laat ons liever zeg
gen: Nederlandsche geschiedschrijving, in tegen
stelling met de Kleinhollandsche en Belgische) 
heeft ons als van zelf naar het Gids-artikel ge
voerd. Keeren wij echter thans tot de rede terug, 
die, wat de feiten betreft, vrijwel een samenvat
ting is van het artikel, dus van Pirenne, maar die 
daarvan vooral verschilt door de slotbeschouwing, 
vermoedelijk eigen werk, waarin wordt gezegd, 
waaraan naar de meening van den spreker, die 
hier de hand van Pirenne heeft losgelaten, de 
mislukking van Oranje s streven: de bevrijding van 
alle Nederlanden, is te wijten. Belangrijker is en 
blijft dit ten slotte voor ons, dan de opzienbarende 
wijze, waarop „Fruin s zetelhouder" zich aan pla
giaat schuldig maakte, al kan het ons natuurlijk 
allerminst onverschillig laten, dat een Neder-
landsch hoogleeraar, die onze tegenstander is, 
zich op zulk een ongelooflijke wijze misdraagt. 

Naar een ernstige verklaring van de verscheu
ring der Nederlanden in de 16de eeuw is aanvan
kelijk niet gezocht. Fruin, de eerste en zeker niet 
de minste der 19de eeuwsche Nederlandsche his
torieschrijvers, maakt er zich met eenige groote 
woorden van af, die wel bewijzen, dat hij het 
vraagstuk geen ernstige beschouwing waardig 
achtte: „Geen voorbijgaand misverstand had de 
scheuring teweeggebracht, maar een diepgewor
teld verschil tusschen de Noordelijke en de Zuide
lijke Nederlanden, in afkomst, in volksaard, in ge
schiedenis, in godsdienst, in regeeringsvorm, in 
maatschappelijken toestand".Waarschijnlijk schreef 

hij daarmee neer, wat ieder Noord-Nederlander 
omstreeks 1860, zij het vaag, voor oogen stond, 
waarom Fruin het niet noodig zal hebben geacht, 
zijne onhoudbare uitspraak toe te lichten en te ver
dedigen. Mindere goden hebben het daarna diep 
in de Hollandsche hoofden geperst: al van oudsher 
bestond een diepgaand verschil tusschen Noord 
en Zuid, dat, scherper tot uiting gekomen door de 
Hervorming, de scheiding heeft veroorzaakt. Man
nen als Blok hebben Fruin's uitspraak met nadruk 
herhaald, en daarbij niet minder ontstellende en 
ten eenenmale onhoudbare dingen gezegd, waarop 
reeds meermalen in dit blad de aandacht werd ge
vestigd. Bron van deze dwaasheden — de goede 
Homerus sliep ook wel eens zeer vast — was de 
diep-ingewortelde, als een axioma aangenomen 
overtuiging, dat staat en volk samenvallen, en dat 
derhalve, toen de omstandigheden tot een staats
vorming brachten, die steviger was dan de band 
tusschen de Nederlandsche gewesten onder Karei 
V, de scheur tusschen Noord en Zuid noodzake
lijk daar moest ontstaan, waar reeds een scheur 
tusschen het volk van Noord en Zuid bestond. 
Van dit axioma uit wordt, aanvankelijk onbewust, 
later bewust, verder geredeneerd. En wat ook 
tegen die verdere redeneering wordt aangevoerd, 
steeds weer geeft het „axioma ' de kracht, om naar 
nieuwe argumenten te zoeken, dwaze, oppervlak
kige, quasi-wetenschappelijke. De groote fout, die 
men — het uitgangspunt, waarop wij aanstonds 
terugkomen nu daargelaten — voortdurend begaat, 
is: een grens te trekken tusschen Noord en Zuid, 
samenvallend met de later getrokken staatsgrens 
(of met de Maas in zijn benedenloop, nadat zij 
zich westwaarts heeft gewend, maar — Zeeland i) 
ten Noorden dezer grens latend) en dan verschil
len vast te stellen tusschen verschijnselen, uitingen, 
scheppingen ten noorden en ten zuiden van die 
grens. De moderne devotie, zegt Prof. Brugmans, 
gij vindt ze in het Noorden, niet in het Zuiden. 
De Groningsche Martinitoren met zijn horizontale 
lijnen, gij vindt hem in het noorden; in het Zuiden 
is de Mechelsche St. Romboutstoren verticaal be-
lijnd, omhoogstrevend, zegt Prof. Vogelsang. En 
zoo voort, en zoo voort. Nimmer zullen deze his
torici op de gedachte komen, dat zij op dezelfde 
wijze een scherpe tegenstelling kunnen consta-
teeren tusschen West en Oost. Ach, trokken zij 
maar eens een lijn van b.v. Harlingen, recht naar 
het Zuiden! Maar dat verbiedt de Kleinhollandsche 
„onbevangenheid"! 

Wij ontkennen geenszins verschillen tusschen 
de verschillende Nederlandsche gewesten, maar 
wij vinden het historisch onverdedigbaar, hierbij 
de gewesten ten noorden van een later getrokken 
staatsgrens, in één groep bijeen, te stellen tegen
over een tweede groep ten zuiden van die grens. 
Wilden wij dezelfde methode toepassen, dan zou-

x) Zeeland, dat, vóór de breuk, zoo sterk onder Vlaam-
schen invloed stond! 
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den wij met meer recht kunnen beweren, dat 
eigenlijk West en Oost in twee staten uiteen had
den moeten vallen. 

De bewering, dat verschillende godsdienst 
Noord en Zuid uiteen hebben doen gaan, meenen 
wij reeds eerder afdoende te hebben weerlegd. De 
godsdienstige tegenstelling is niet oorzaak, maar 
gevolg van de breuk geweest. Tot dusverre wach
ten wij te vergeefs op een ruiterlijke erkenning 
van de mannen der Kleinhollandsche school van 
geschiedschrijving, dat zij zich in dit opzicht heb
ben vergist. Ondertusschen blijven de school
boekjes er voor zorgen, dat deze gedachte levend 
blijft in het volk, en de gemiddelde Noord-Neder
lander haar nog steeds als onomstootelijke waar
heid aanneemt. 

NIen verwijt ons, dat wij een Grootnederland-
schen bril opzetten, en zeer onwetenschappelijk en 
partijdig, de feiten zoo draaien, dat zij in ons stel
sel passen. Wij tarten ieder, te bewijzen, dat wij 
ons aan feitenverdraaiing schuldig maken. 

Wij zouden niet onbevangen zijn, omdat wij 
ons op een bepaald standpunt plaatsen. Doen onze 
tegenstanders dit soms niet? De vraag is slechts, 
welk standpunt het juiste is, dat van hen, die de 
begrippen volk en staatsbevolking vereenzelvigen, 
of dat van ons, zoo helder en scherp uiteengezet in 
„Staat en Volk" 1) van wijlen onzen betreurden 
voorganger Mr. P. W. de Koning, een werkje, dat 
echter door de Kleinhollandsche school geen aan
dacht waardig wordt gekeurd. Gemeenschappelijke 
afstamming en gemeenschappelijke beschaving 
vormen een volk, en staatsgrenzen moeten bij de 
beantwoording der vraag, wat een volk is, buiten 
beschouwing blijven. 

Wij meenen te mogen zeggen, dat de staat-is-
volk-gedachte, het axioma waaraan onze Klein
hollandsche historici zich met zulk een hardnekkig
heid vastklemmen, buiten hun kring door denken
de Nederlanders, ook door hen die geenszins 
Grootnederlanders zijn, een reeds overwonnen 
standpunt is. Slechts over de afstamming als factor 
hierbij bestaat nog verschil van meening, maar 
hiérover is men het zoo langzamerhand toch wel 
eens geworden: een volk is een groep van men-
schen, die door gelijke cultuurgoederen, waarvan 
de spraak het voornaamste is, een eenheid vormen. 
Er is dus geen Belgisch, er is ook geen Oosten-
rij ksch volk. 

Prof. Colenbrander neemt klaarblijkelijk nog 
steeds het oude standpunt in, dat hij omstreeks 
tien jaar geleden in een voordracht voor de Kon. 
Academie heeft verdedigd: te zamen groote dingen 
te hebben gedaan, en dit ook in het vervolg te 
willen doen, dat maakt een volk. Ook hiermede 
praatte hij een buitenlander na, maar hij vertelde 
dat toen tenminste, anders dan nu, er bij. Het was 
Renan, die dit had gezegd, in een voordracht aan 
de Sorbonne, gehouden in 1882, om te betoogen, 

i) In 1928 verschenen bij P. N. van Kampen 6 Zoon. 

dat Elzas-Lotharingen en Frankrijk een eenheid 
vormen; dat laatste vertelde Prof. C. er niet bij... 

Dat de meening van dezen „onbevangen 
Franschman nog steeds die van den „onbevangen 
Prof. Colenbrander is, kan worden afgeleid uit 
zijn onvervaard napraten van den „onbevangen 
Pirenne. Want wie eenmaal beseft, dat er geen 
Belgisch volk is, leest slechts met weerzin de 
knappe, maar door zijn onwaarachtigheid tevens 
zoo hinderlijke poging van den Belgischen histo
ricus, om aan te toonen, dat zwart wit is, en zal 
zich nimmer door hem blindelings laten leiden. 
Met zoovele woorden zegt de Leidsche hoog
leeraar echter niet, dat hij nog steeds de opvatting 
van Renan huldigt. Maar wat hij wèl zegt, ver
dient, ten slotte, nog nadere beschouwing: hij 
heeft een nieuwe tegenstelling ontdekt tusschen 
Noord en Zuid, of juister: hij heeft, aan de hand 
van Pirenne, de reeds eerder ontdekte tegenstel
ling nader uitgewerkt. Neen, niet de tegenstelling 
tusschen Katholiek en Protestant, die zijn mede-
Kleinhollandsche scholieren met zooveel graagte 
op den voorgrond hebben gesteld (natuurlijk blijft 
ruiterlijke erkenning, dat deze Kleinhollanders zich 
daarin vergisten, achterwege: vooral geen pluim 
op den hoed van de „vaandeldragers" der Groot-
nederlandsche geschiedschrijving!): deze tegenstel
ling wordt zelfs vrijwel terzijde gesteld door een 
andere: het Katholieke Wallonië tegenover het 
calvinistische Brabant-Vlaanderen. Maar een om
werking van de oude woorden: „Het is weer een 
geschiedenis van Vlaamsche ontvlambaarheid en 
actie, van Hollandsche stugheid en rust. Het on
diepe water wordt het felst bewogen, maar de 
hoogste golven, die er gaan, breken ook het eerst". 
Natuurlijk, daar hebben wij het: dat Parma, van 
het Zuiden uit, Brabant en Vlaanderen wist te 
onderwerpen, maar er niet in kon slagen de stra
tegisch gemakkelijker te verdedigen Noordelijke 
gewesten te veroveren, die versterkt waren door 
talrijke vluchtelingen uit het Zuiden, en beheer-
schers bleven van de wateren waarover vrije toe
voer mogelijk bleef, dat is dietsche geschiedenis-
verdraaiing, nietwaar? 

Prof. Colenbrander heeft het thans noodig ge
vonden, zijn frase over de felle bewogenheid en 
de stugge rust, althans gedeeltelijk te wijzigen. 
Zij is vervangen door de tegenstelling van het 
fanatisme van de Calvinistische Gentenaren onder 
Rijhove en d'Hembize (in het Zuiden, want Gent 
ligt immers ten zuiden van de latere staatsgrens?) 
en de gematigdheid en den burgerzin in het Noor
den! 

De tegenstelling van het gematigde Noorden en 
het fel-fanatiek-Calvinistische Zuiden is iets min
der dwaas, dan die van het Protestantsche Noor
den en het Katholieke Zuiden. Men moge er om 
glimlachen, dat Prof. Colenbrander op de in zijn 
school gebruikelijke wijze zegt: zulk een Calvinis
tisch schrikbewind was er in het Zuiden, niet in 
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het Noorden (en niet: het was in het Westen, niet 
in het Oosten), een feit is, dat zich onder de 
Zuid-Nederlanders een groot percentage felle 
Calvinisten bevond, die ook na hunne uitwijking 
naar het Noorden duchtig van zich lieten hooren. 
Maar met fel bewogen, spoedig brekende golven 
op ondiepe wateren, kan men hen toch moeilijk 
vergelijken: zij hielden vol, hardnekkig: en wat 
men ook van het Calvinisme moge denken, dat het 
in aanzienlijke mate heeft bijgedragen tot de be
vrijding van het Noorden, kan door niemand 
worden ontkend. En zou het niet juister zijn, de 
felheid der zuidelijken niet te verklaren uit hun 
bijzonderen volksaard, maar uit de verbittering, die 
in den van huis en haard verdrevene zoo vaak 
levendig blijft? 

In elk geval is hierbij slechts van een schakee
ring tusschen Noord en Zuid, geenszins van een 
scherpe tegenstelling sprake: de feiten zijn in 
strijd met Prof. Colenbranders voorstelling van 
het gematigde, door burgertucht uitmuntende 
Noorden. Als daar allengs de gematigdheid den 
boventoon weet te voeren, is dat ongetwijfeld 
minder aan den stuggen, rustigen volksaard te 
danken, dan aan den snel opbloeienden handel, 
welks belangen rust en orde eischen. En hoevele 
uit Antwerpen en andere steden uit het Zuiden 
uitgeweken kooplieden, die in hun eigen belang 
gematigdheid en rust voorstaan, kunnen tegenover 
de felle Zuidelijke Calvinisten worden gesteld! 
Hoevele geleerden, staatslieden, kunstenaars uit 
het Zuiden, uitmuntende door gematigdheid en 
burgertucht, dragen bij tot den bloei van het 
Noorden! 

Het is ook onjuist de toestanden in het zich 
veilig voelende Holland te vergelijken met die in 
het bedreigde Zuiden: ook om de toestanden in 
Holland te vereenzelvigen met die in de gansche 
zeven provinciën! Zou Prof. C. het ook niet ietwat 
vreemd vinden, als wij, de rustige rust in het 
Zuiden ten tijde van het 12-jarig bestand verge
lijkende met de onderlinge twisten terzelfder tijd 
in het Noorden, de gevolgtrekking maakten, dat 
het Zuiden uitmuntte door gematigdheid en bur
gertucht, het Noorden door fanatisme en twist
zucht? 

Komaan, heeren uit de Kleinhollandsche school 
van geschiedschrijving, weer naar nieuwe tegen
stellingen gezocht! Zij moéten er immers zijn, en 
als gij dus ijverig zoekt, zult gij wel weer andere 
vinden! En ondertusschen nimmer ruiterlijk beken
nen, dat gij, zelfs de grooten onder U, op Uwe 
jacht ten noorden en zuiden van de van West 
naar Oost getrokken lijn (vooral van West naar 
Oost!) zulke bokken hebt geschoten, dat wij U 
van harte dankbaar hebben te zijn, al ware ons 
liever een bekentenis: wij hebben ons deerlijk ver
gist. Voorwaarts dus. Weder op jacht! 

En U, Professor Colenbrander, wij danken U, 
omdat gij zoo duidelijk hebt getoond, wat de ,.on
bevangenheid" van de Kleinhollandsche geschied

schrijving waard is. Er is waarlijk in deze gansche 
zaak nog iets meer wat de aandacht vraagt, dan 
de beschuldiging van plagiaat. Die beschuldiging 
is even ernstig als gegrond. Maar laat ons, Diet-
schen, hopen, dat bovendien het geval-Colen-
brander nu eindelijk in ruimer kring de oogen zal 
openen voor de manier, waarop men een onhoud
baar standpunt tegenover ons poogt te handhaven, 
omdat men aan het begrip ,,volk" met een koppig
heid, een betere zaak waardig, een beteekenis blijft 
hechten, die on-Nederlandsch en onwaar is. 

Mogen de komende jaren deze vraag bevesti
gend beantwoorden. Dan is uit een onverkwikke
lijke geschiedenis een verheldering van begrippen 
voortgekomen, die al te lang op zich heeft laten 
wachten. 

II. Het Gids~actikel. 
In den aanvang van Januari verscheen een om

vangrijk nummer van „de Gids", in een oranje 
kleed gestoken, geheel gewijd aan Willem van 
Oranje. Het bevatte een gedicht (De Prins weer
gekeerd) van A. Roland Holst, en artikelen van 
Prof. Mr. C. van Vollenhoven (Opgang van 
's Prinsen lot, en neerwaartsche gang), van Prof. 
Dr. ƒ. Huizinga (Uitzichten: 1533, 1584), van 
Dr. H. A. Enno van Gelder (Het streven van 
Prins Willem van Oranje, 1568—1572), van 
Dr. P. C. Molhuysen (Oranje en de Leidsche 
Universiteit), van D. J. H. ter Horst (De Auriacus 
van David Heinsius, een dramatiseering van den 
moord op den Prins), van Dr. Jan Kalff (Het 
Prinsenhof te Delft) en van Dr. André Jolles 
(Rhapsodie bij het praalgraf te Delft). Maar het 
grootste gedeelte van het nummer werd ingeno
men door het artikel „Willem van Oranje", van 
de hand van den secretaris der Redactie, tevens 
hoogleeraar in de vaderlandsche geschiedenis aan 
de Leidsche Universiteit: Prof. Dr. H. T. Colen
brander, die tevens nog twee kleine bijdragen voor 
dit nummer schreef, eene over de benaming „de 
Zwijger" en eene over den dichter van het Wil
helmus, die, volgens den schrijver, niet Marnix 
kan zijn. *) 

Boven het hoofdartikel „Willem van Oranje", 
dat bijna 130 bladzijden inneemt, las men: 

„Dit werk wil niet voor een, nog zoo beknopte, 
nieuwe biografie van Oranje gelden. Het wil hem 
niet anders eeren, dan door de geschiedenis der 
Nederlanden van 1555 tot 1584 in hoofdtrek voor 
te stellen; spreke zij naar zij stem heeft." 

Indien er had gestaan: Het wil hem niet 
anders eeren, dan door een verkorte bewerking te 
geven van de geschiedenis der Nederlanden van 
1555 tot 1584, zooals deze te boek is gesteld door 
den Belgischen hoogleeraar H. Pirenne in zijn 

1) De Litteraire Gids van 27 Januari j.1. vestigt er de 
aandacht op, dat vrijwel alle gegevens van dit artikeltje 
ook te vinden zijn in het boekje van dr. Leendertz over het 
Wilhelmus, alle noten met bewijsplaatsen incluis — zonder 
dat Leendertz' naam ook maar even is genoemd! 
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„Histoire de Belgique", dan ware de zaak in orde 
qeweest. Natuurlijk zouden dan alle lezers zich 
verwonderd hebben afgevraagd, of de Leidsche 
hoogleeraar den Prins niet anders en beter had 
kunnen eeren dan door het overnemen van een be
schrijving, van de hand van een anti-Nederlandsch 
buitenlander, over de gebeurtenissen in de Neder
landen voor en na het uitbreken van den opstand 
teqen Spanje, maar de verwijten, dan tot hem ge
richt, zouden toch zeker minder onaangenaam zijn 
qeweest, dan die welke hem treffen nu hij ver-
zweeq, dat zijn artikel een bewerking hier en 
daar zelfs een letterlijke vertaling, van Pirenne s 

WCDat Prof, Colenbrander geen eigen werk heeft 
qeleverd, ofschoon zulks, de beteekenis van Wil
lem van Oranje in aanmerking genomen, toch wel 
kon worden verwacht van den historicus, die in 
Leidens hoogeschool den zetel van Frum mneem., 
is misschien verklaarbaar, den korten tijd .waar
over hij de beschikking schijnt te hebben gehad, in 
aanmerking genomen. Dat hij zich door P 're"ne, 
den Belg, aan de hand liet voeren, is zeer betreu
renswaardig, maar, gezien zijne opvattingen, zeker 
verklaarbaar. Maar dat hij dit verborgen heeft 
willen houden, is geheel onbegrijpelijk, en der Ne-
derlandsche wetenschap onwaardig. 

Den lOden Januari hebben dr. P. N. van Eyck 
en prof. dr. P. Geyl onderstaanden brief aan de 
redactie van ,,de Gids gericht. 

Geachte Heeren. 
De ondergeteekenden houden zich tot hun leedwezen ver

plicht er U opmerkzaam op te maken, dat in het• bl)zonder^ 
nummer dat door U aan de herdenking van Willem van 
Oranie qewijd is, een artikel voorkomt, dat voor een groot 
deef op ergerlijke plagiaat berust. Wij bedoelen het artikel 
Willem van Oranje' van uw Redacteur-Secretaris Profes-

" . H 'i' Colenbrander. Van omstreeks bl. 10 tot blz. 44, 
HT 48 tot 61 van blz 69 tot blz. 123 is dat artikel 

wdnig meer dan Mn samenvatting, in talrijke passages een 
slaafsche^ navolging, in zeer vele zinnen z.nsdeelen o 
woorden een vrije of letterlijke vertahngvanblz. 365 to 
het slot uit deel III, en van blz. 1 tot blz. 186 uit deel iv 
van Pirenne's Historie de Belgique. Bladzijden achter elka"^ 
komen uit dit boek, zonder dat daaraan meer dan eenige 
kleine passages van twee regels en meer tusschengevoegd 
zijn die in Pirenne niet voorkomen. In zijn geheel genom 
is een brokstuk van 80—90 bladzijden eenvoudig het werk 
van Pirenne en niet van Colenbrander. Deze heeft verder 
niet alleen nergens aangegeven dat dit zoo is, hij) heeft z 
zelfs niet ontzien om door overneming van Pirenne s ve 
wiizinqen naar de bronnenliteratuur den schijn van eige 
ernstige studie te wekken. De dozijnen noten waaruit men 
dTn indruk krijgt, dat de heer Colenbrander de Archives, de 
Correspondence de Philippe II, de Mémoires van Hopperus, 
enz enz. zelfstandig geraadpleegd heeft, zijn klakkeloos met 
de bijbehoorende passages uit Pirenne over^no™e"' ^ 
heel enkelen keer heeft de heer Colenbrander getracht dit wat 
minder in het oog te doen loopen, maar zijn werk krijgt 
daardoor temeer het karakter van bewuste misleiding. 

Toen de eerste ondergeteekende dit feit op het spoor 
qekomen was, heeft hij, ofschoon het onmogelijk leek dat het 
opgehelderd kon worden, zich tot professor Colenbrander 
gewend. Bij het uitblijven van diens antwoord heeft hij den 
tweeden ondergeteekende, die het bewuste nummer nog niet 
in handen gehad had, geraadpleegd. Een ondertusschen in
gekomen antwoord bevat naar ons beider meemng mets dan 

ontwijkingen en uitvluchten. Na onderling overleg bestaat 
bij ondergeteekenden geen twijfel of zij moesten, hoe on
gaarne ook, u, als redactie van De Gids, verwittigen, opdat 
gij de gelegenheid hebben zoudt te doen wat in deze gedaan 
moet worden. 

Op zichzelf is het feit van plagiaat, gepleegd door een 
geleerde in de positie van professor Colenbrander, ernstig 
genoeg. Het wordt niet beter, wanneer de naschrijver zich 
midden in dat gemakkelijke werk een eigen uitval tegen een 
vakgenoot veroorlooft wegens een voorstelling, welke hij 
vervolgens weder, maar steeds zonder zijn bron aan te geven, 
met vertaling van Pirenne bestrijdt. Wat het geval echter 
onmiskenbaar tot een zaak van algemeen belang maakt, is, 
dat het feit gepleegd is in een bijzonder nummer dat door 
een tijdschrift als De Gids aan de nagedachtenis van een 
groote nationale figuur, als onderdeel van een nationale 
hulde, opgedragen wordt. Niet alleen de integriteit van de 
Nederlandsche wetenschap, niet alleen de reputatie van een 
bekend hoogleeraar en van een groot nationaal tijdschrift, 
maar de viering van Willem van Oranje s eeuwfeest zelf 
wordt door dit jammerlijk geval aangetast. 

Wij vertrouwen, dat gij de smet zult afwisschen op de 
wijze die — wij twijfelen er niet aan — uw eigen gevoel 
voor de zuiverheid van ons nationaal leven, zoowel als voor 
den goeden naam van uw tijdschrift u gebiedend zal voor
schrijven. Wij vertrouwen dus, dat de lezers van De Gids 
in het eerstvolgend nummer ondubbelzinnig op de hoogte 
en tevens de verantwoordelijkheid der redactie buiten ver
denking gesteld worden. Den doorslag van een vergelijking 
van twee passages, uit het begin en uit het einde, benevens 
een paar voorbeelden van de wijze waarop de heer Colen
brander de aandacht hier en daar van zijn plagiaat heeft 
trachten af te leiden, sluiten wij in. 

Afschrift van dezen brief zenden wij aan de pers. 

Op bovenstaanden brief heeft Prof. Colenbran
der, „als eerste en tevens laatste woord", het vol
gende geantwoord: 

Ik denk er niet aan, heb er nooit aan gedacht en zal er 
nooit aan denken, de afhankelijkheid van het grootste ge
deelte van mijn opstel ter herdenking van Willem van Oranje 
in De Gids van Januari 1933 van Pirenne s Histoire de 
Belqique te ontkennen. Ik heb geen nieuwe Oranje-biographie 
willen geven en dit in het opschrift boven mijn stuk geze
ik heb de geschiedenis der Nederlanden van 1555—-1384 wil
len doen spreken, niet naar eigen bronnenstudie doch naar 
de voorstelling der schrijvers, die ik voor de beste erken: 
Pirenne en Fruin. Ik heb gemeend, dat de afhankelijkheid 
van Pirenne voor ieder deskundige volkomen duidelijk zou 
zijn; ook zonder dat ik hem telkens opnieuw noemde heett 
elk historicus moeten weten, dat ik Pirenne m de eerste 
plaats volgde. Opzettelijke misleiding was voor deze categorie 
van lezers daardoor uitgesloten. 

Het is intusschen een ernstige en voor mij zelve ten slotte 
onverklaarbare fout geweest niet te hebben ingezien, dat mijn 
overnemen ook van noten, bij den leek den indruk zou kunnen 
opwekken als waren die bewijsplaatsen door mij zelve bijeen-
qezocht en dat ik in het opschrift van mijn stuk voor den 
leek niet veel duidelijker dan daar geschiedde, heb aan-
qeqeven, dat mijn artikel in hoofdzaak niet op eigen bron
nenstudie, maar voor het grootste deel op de studie van 
Pirenne berustte. . . „ 

De vraag in hoeverre mijn wetenschappelijke integriteit 
door dit verzuim is aangetast, laat ik ter beoordeeling over 
aan degenen, die door de bevoegde autoriteit zijn aangezocht 
de tegen mij gerichte beschuldiging te onderzoeken. 

Met andere woorden: de beschuldiging is ge-
qrond, maar waarom aan leeken te vertellen, dat 
ik Pirenne naschreef, als de historici dit waar" 
schijnlijk wel terstond zullen hebben bemerkt. 

Uit deze redeneering volgt dus, dat de historicus 
gerust onvermeld kan laten, dat zijn werk eigen-
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lijk andermans werk is: de ingewijden bemerken 
dit immers tóch wel? 

Het heeft ons zeer verwonderd, dat cura
toren der Leidsche Universiteit het noodig hebben 
geacht een commissie in te stellen, om hen omtrent 
de gegrondheid van de geuite beschuldigingen 
voor te lichten: ieder die slechts het Gids-artikel 
naast Deel III en IV van Pirenne's Histoire de 
Belgique legde, kon vaststellen, dat de beschul
digingen — ondergeschikte punten misschien daar
gelaten — volkomen juist zijn. De commissie, be
staande uit de professoren Brugmans, Gosses en 
Kernkamp, heeft dan ook niet anders kunnen doen, 
dan constateeren, dat van het artikel, dat 128 
bladzijden telt, ruim 80 bladzijden, hetzij in letter
lijke of vrije vertaling, hetzij in samenvatting of 
excerpt, zijn ontleend aan Pirenne's Histoire de 
Belgique, Tome III pag. 368-461 en Tome IV pag. 
3-186, en dat ook blijkens de volgorde der behan
delde onderwerpen de heer Colenbrander zich in 
verreweg het grootste gedeelte van zijn artikel niet 
losmaakt van Pirenne. De commissie poogt wel de 
pil eenigszins te vergulden, door er op te wijzen, 
dat de heer Colenbrander gegevens van Fruin, 
Rachfahl, Blok, Groen en Japikse in zijn Pirenne-
bewerking heeft ingelascht, maar zij voegt er ter
stond aan toe: 

..Het ontstellende feit blijft, dat hij een groo-
tendeels op Pirenne berustend artikel als zijn eigen 
werk heeft gepubliceerd, dus zonder den naam 
van zijn zegsman te vermelden; slechts twee malen 
citeert hij Pirenne op blz. 7 van zijn artikel, maar 
nooit meer in het vervolg, nooit meer in die ge
deelten, waar hij volkomen van Pirenne afhangt.1) 

En niet alleen dat hij de afhankelijkheid ver
zwijgt, hij wekt bovendien den schijn dat hij zijn 
artikel ontleent aan bronnen van de eerste orde, 
door klakkeloos alle verwijzingen van Pirenne naar 
deze bronnen over te nemen. Zoowel het een als 
het ander is misleidend voor eiken lezer, die 
Pirenne niet naast het artikel van den heer Colen
brander legt." 

De commissie zegt verder, dat de Leidsche rede 
daarentegen het merk van de persoonlijkheid van 
den heer Colenbrander draagt. Dat is o.i. voor
namelijk juist ten aanzien van het slot der rede. 
Maar dat de hoogleeraar zijn naam niet zou heb
ben gedeerd, als hij zich tot het uitspreken van die 
rede zou hebben bepaald, zooals de commissie 
meent, is beslist onjuist. Wij meenen dat hierboven 
reeds duidelijk genoeg te hebben aangetoond: de 
verdraaide voorstelling, door hem gegeven van 
Prof. Geyl's kijk op den afval der Waalsche ge
westen, is eveneens een wetenschappelijk man 
onwaardig. 

Een bevredigenden uitleg voor de daad van 
den heer Colenbrander heeft de commissie niet 

Komisch, in de gegeven omstandigheden, is de noot op 
bladz. 17, waarin de heer C. den Belgischen historicus op 
een fout wijst. A. L. 

kunnen vinden. Zij kan niet gelooven aan een toe
leg om te misleiden en betoogt, dat de beschuldi
gers zich vergissen, als zij pogen dit waarschijnlijk 
te maken. „Een handig plagiator zou zich meer 
moeite gegeven hebben het plagiaat te verbergen." 
Maar niemand heeft beweerd, dat Prof. C. een 
handig plagiator is. 

Ten slotte willen wij nog even ingaan op de cri-
t;ek jegens de beschuldigers, waarmede de com
missie haar verslag eindigt. Zeer afkeuringswaar-
dig acht zij het, dat de heeren van Eyck en 
Geyl hun brief aan de Gidsredactie, onmiddel
lijk voor het forum der publieke opinie hebben 
gebracht. Het komt ons voor, dat de commissie 
hier geheel vergeet, dat de heer Colenbrander 
Prof. Geyl en heel de Grootnederlandsche school 
van geschiedschrijvers voor het forum der publieke 
opinie als malle, bevooroordeelde dwazen ten 
tooneele heeft gevoerd, bij een academische plech
tigheid, ten overstaan van het koninklijk Huis. 
Met woorden, aan Pirenne ontleend!2) Wie op 
zulk een onbehoorlijke manier in het publiek om de 
ooren wordt geslagen, verdient ons inziens geen 
verwijt, als hij eveneens in het publiek terugslaat, 
en wij kunnen het ons dan ook zeer goed begrij
pen, dat de heeren van Eyck en Geyl, ondanks 
vroeger wetenschappelijk en eerbiedwaardig werk 
van Prof. Colenbrander, zijn opgetreden op een 
wijze, die inderdaad van weinig eerbied voor den 
Leidschen hoogleeraar getuigt. Waarlijk, hij heeft 
het er naar gemaakt! 

Het was ons voornemen om, indien de uitspraak 
van de commissie minder duidelijk ware geweest, 
in dit nummer een aantal zinnen uit Pirenne's His
toire de Belgique naast de soms bijna letterlijke 
vertalingen in het Gids-artikel te plaatsen. Zij 
lagen reeds gereed, maar kunnen thans gevoege
lijk achterwege blijven. Wij bepalen ons nu tot 
slechts enkele aanvullingen van het verslag dei-
commissie. 

Op bladz. 10 van het Gidsartikel komt Pirenne 
aan het woord (Deel III bladz. 380-381; zoowel 
Prof. C. als de commissie hebben klaarblijkelijk 
niet den laatsten druk geraadpleegd, vandaar ver
schil in paginatuur); op enkele bladzijden vindt 
men inlasschingen, ontleend aan Fruin, Theissen, 
Blok, Groen, Japikse, Rachfahl. Bladz. 31 is groo-
tendeels niet van Pirenne, van wien de bladz. 
36-38 nogal sterk afwijken. Evenmin van Pirenne 

2) In het verweer van de heeren van Eyck en Geyl, dat 
eerst na het schrijven van dit artikel werd gepubliceerd, 
noemen zij dit „een volkomen gewettigde bijkomstige be
weegreden". Maar in de eerste plaats hadden zij het belang 
van het Nederlandsch geestelijk leven voor oogen; dat ge
bood hun, na prof. C.'s ontwijkend antwoord aan dr. v. Eyck, 
de zaak openbaar te maken. Echter — het is ongetwijfeld 
waar, dat niet weinigen deze openbaarheid schadelijk voor 
den goeden naam der Nederlandsche wetenschap achten en 
daarom liever hadden gezien, dat de zaak binnenskamers was 
behandeld. Misschien zouden de beschuldigers zich naar deze 
opvatting hebben gedragen, als Prof. C. niet zoo onbehoorlijk 
ware opgetreden. 
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zijn de bladz. 41, 44-45 en (gedeeltelijk) 46-48 en 
49-50, benevens het grootste gedeelte van bladz. 
51-53'. Op de bladz. 54-55 is vrij veel ingelascht 
over belangrijke gebeurtenissen in Holland, waar
over Pirenne al te beknopt schrijft; dit geldt ook 
voor de bladz. 56-58 en 59, en 61 (grootendeels 
Fruin, evenals 62-68). Hier moest de Belg sterk 
worden aangevuld: over het beleg van Leiden e.d. 
moet een Hollander nu eenmaal even uitvoerig zijn, 
als hij kort is over het honger-beleg van Ieperen. 
Blz. 69-82 zijn Belgisch, met enkele uitzonderingen, 
69-82 zijn Belgisch, met enkele uitzonderingen, 
o.m. over de Pacificatie van Gent. Bladz. 83 ver
toont eenige oorspronkelijkheid; toch is ook hier 
nog het noodige aan Pirenne ontleend. Bladz. 84 
is weinig of niet Pirennistisch, in tegenstelling met 
bladz. 85. Bladz. 85-92 zijn Pirenne, hier en daar 
met Japikse aangevuld. Bladz. 93 is gedeeltelijk 
Pirenne, maar het grootste gedeelte ervan, evenals 
bladz. 94, de alteratie te Amsterdam en andere 
gebeurtenissen in het Noorden behandelend, is 
niet van Pirenne. Met den Belgischen historicus 
gaan wij voort op bladz. 95-110. Op bladz. 103 
vindt men den aanval op den „vaandeldrager der 
grootnederlandsche geschiedschrijving". Bladz. 
110-111 en een gedeelte van 112 zijn niet van 
Pirenne, evenals enkele gedeelten van bladz. 
117 en 119, maar overigens wordt, tot en met het 
begin van 'bladz. 128, Pirenne bewerkt, samen
gevat, vrij of vaak letterlijk vertaald. Op bladz. 
128 nemen wij afscheid van den schrijver van de 
Histoire de Belgique met de woorden: 

Te Gent vallen katholie- Partisans de la paix et cal-
ken en calvinisten elkander vinistes acharnés a la résistan-
aan en krijten vrede! de ce s'assaillent aux cris de 
een, religie! de ander... Vrede! Vrede, et de Religie! 

Religie! 
Wij moeten nog de opmerking maken, dat de 

Leidsche bewerker van Pirenne's Histoire niet 
steeds gelukkig is, als hij zich afwijkingen veroor
looft. Zoo schrijft Pirenne; et (An)ol|) 
partit pour Londres, faire sa cour a Elisabeth , 
Colenbrander: en naar Londen vertrok, om 

zijn hof aan de overrijpe Elisabeth te maken. 
Het is een kwestie van smaak, maar wij kunnen 
dat „overrijpe" bezwaarlijk een fijne en smaak
volle oorspronkelijkheid vinden. 

Laat ons eindigen. In het Oranje-nummer van 
„de Gids" heeft een anti-Nederlandsche Belg, 
enkele malen afgewisseld door Hollandsche stem
men, het hoofdartikel geschreven, gewijd aan een 
der grootste figuren, wellicht de grootste, in de 
qeschiedenis der Nederlanden. 

Dank zij hem, die klaarblijkelijk het „Liever 
Belgisch dan Grootnederlandsch" tot wapenspreuk 
heeft gekozen. 

A. LOOSJES. 

Prof. Colenbrander zou den 11 den April voor de af deeling 
Amsterdam van het Algemeen Nederlandsch Verbond op
treden als spreker over den Prins. Wij mochten nog met 
vernemen, dat hij beseft heeft zich na het gebeurde te moeten 
terugtrekken. Men zal hem dus moeten mededeelen, dat MJ 
als spreker niet meer gewenscht is. Pijnlijk maar noodzakelijk. 

EEN DUITSCH BOEK OVER VLAANDE-
REN'S GEESTELIJK LEVEN 

Dr. Lili Sertorius. Literarisches Schaffen 
und Volkstum in Flandern (1890-1930). 
Verlag „Das Deutsche Volk" G.m.b.H., 
Berlin-Karlshorst, 1932. 

In de „Schriften des Politischen Kollegs, her-
ausgegeben von Martin Spahn" verscheen boven
genoemd werk (proefschrift?). Om de opvatting, 
die schrijfster had van haar taak, duidelijk te 
doen uitkomen, halen wij hieronder aan hetgeen 
zij zelf daarover zegt in het Woord vooraf: 

„Wenn sie (i.e. die Literatur) in der folgenden 
Studie zum Ausgang der Betrachtungen über die 
flamische Geistesgeschichte der letzten 40 Jahre 
genommen wird, soll sie denn auch nicht von 
asthetischen Gesichtspunkten aus betrachtet wer
den. Nicht um ihrer selbst willen wenden wir uns 
ihr zu, sondern um des Volkes willen, das dahinter 
steht. Wir werden kaum von dem reden, was in 
dieser Literatur Kunst is, nicht von dem also, was 
sie gerade zu Literatur macht. Wir wenden uns 
bewuszt davon ab, weil wir uns für eine histo
rische und soziologische Frage interessieren. So 
wenig es schlieszlich zum künstlerischen Erlebnis 
führt, den ganzen Umkreis von Zustanden und 
Einfl'üssen der das Kunstwerk umgebenden geis-
tigen ümwelt kennen zu lernen und die sozialen, 
politischen und ökonomischen Verhaltnisse des 
Volkes und der Zeit, aus der es hervorging, auf-
zudecken, so bedeutend sind die Spuren all dieser 
Verhaltnisse und Bedingungen in den Kunstwer
ken für den, der den Bliek auf das Volk und seine 
historische Lage richtet. 

Diese Art geisteswissenschaftlicher Fragestel-
lung, in Deutschland lange ausgebildet, ist in 
Flandern noch wenig im Schwange. Das literar-
historische Material ist nur in biographischen 
oder rein asthetisch wertenden Ueberblicken dar-
gestellt und in keiner anderen Weise gesammelt. 
Geistesgeschichtliche Betrachtungsweise ist nur 
auf ganz spezielle Fragen oder einzelne Persön-
lichkeiten hier und da einmal in Zeitschriften-
essays angewandt worden. Die erste Arbeit, die 
darum geleistet werden muszte, war die Bewalti-
gung eines groszen ungeordneten Materials . 

Toch blijkt uit dit werk onzes inziens, dat niet 
zoozeer het meesterschap over de inderdaad nog 
zeer ongeordend gebleven stof, alswel de zware 
taak voortvloeiende uit schrijfsters eigen opvat
ting van het geheel niet voldoende vervuld is. Zeer 
zeker ook nog wel niet voldoende vervuld had 
kunnen worden — dezelfde bezwaren als die met 
betrekking tot het schrijven eener geschiedenis of 
schets eener geschiedenis van de Vlaamsche be
weging tijdens en na den oorlog doen zich hier 
natuurlijk evenzeer gelden — en vermoedelijk dus 
ook wel niet het eerst door eene wel belangstel
lende en medelevende, maar dan toch eene die 
buiten ons dagelijksch volksleven en literatuur 
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staat. Anders wordt het wanneer de schrijfster in 
beginsel afwijkt van haar gestelde taak. 

Om dan maar met de deur in huis te vallen: 
zonder het activisme — èn als historische gebeur
tenis èn als de scheidingslijn (in het vertrekpunt) 
tusschen twee generaties in Vlaanderen, de voor-
oorlogsche en de naoorlogsche — is de Vlaam-
sche literatuur vanaf Paul van Ostayen toch zeker 
niet te beoordeelen uit het gezichtspunt dat voor 
de schrijfster als uitgangspunt van haar beschou
wingen werd gekozen i)! Onbekend schijnt haar 
te zijn geweest dat korte maar veelzeggende arti
keltje in Jong Dietschland (4e jrg., nr. 46) over 
„De Belgische terreur in de letterkunde". Laat 
het noemen van de volgende namen van letterkun
digen hier volstaan: Alfons Jeurissen 2)_ Cyriel 
Verschaeve, Eugeen de Bock, Paul van Ostayen 
(het Sienjaal), Wies Moens (Celbrieven), Oscar 
de Gruyter, Rafael Verhulst, Polydoor de Mont, 
Emmanuel de Bom, Gustaaf Vermeersch, Jan van 
der Ven (Muurkrabbels door Noordling), Lode-
wijk Dosfel (Katholiek Activistisch verweer
schrift), Eugeen van Oije, Richard de Cneudt, 
René de Clercq, Antoon Thiry, Elegast (P. van 
Rossum), Isidoor van Beugem, Felix Timmer
mans, Ach. Mussche en menig ander. 

Dat óók Paul Kenis in zijn jongste werk over 
,,De Vlaamsche letterkunde na „Van Nu en 
Straks", (Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1930) 
dat tijdvak zeer onvoldoende behandelt, kan toch 
moeilijk als een verontschuldiging gelden. Immers 
Kenis laat toch, ook zonder diepgaande behande
ling, het belang van het vraagstuk wel degelijk 
voelen als hij (blz. 105) schrijft (curs. van ons): 

„Tegelijkertijd met den drang naar vrede was, 
eenerzijds in het bezette gebied de activistische 
beweging ontstaan, die, anderzijds ook bij de 
Vlaamsche soldaten aan het front weerklank zou 
vinden. Tot heden werd deze beweging nog wei
nig of niet, op objectieve wijze bestudeerd: over 
de beweging aan het front willen wij slechts naar 
het zoo interessante, onlangs verschenen boek 
Eer Vlaanderen vergaat! (door Yvo Draulans = 
Jozef Simons) verwijzen. Het is echter een feit, 
dat deze beweging diepen indruk op de gemoede
ren maakte: de literatuur van die jaren is eenvou
dig niet te begrijpen als men met dien politieleen 
invloed geen rekening houdt. Schier al de jonge
ren van Wies Moens en Paul van Ostayen tot 
Felix Timmermans hebben met het activisme moe
ten afrekenen en bij de meesten vindt men de 
sporen ervan in hun werk terug. 

„Zelfs bij de ouderen ging die beweging niet 
ongemerkt voorbij; wij denken hier vooral aan 
René de Clercq, die onder de schrijvers van zijn 
geslacht nagenoeg de eenige was voor wien de 
oorlog een totalen ommekeer zou medebrengen, er 

1) Zie ook de critiek op P. Kenis' werk in „Vlaanderen' 
van 3 October 1931. 

2) Zie E. B. over hem in „de Blauwvoet", 13e irq 
nr. 2—3, Kerstnummer 1932. 

niet alleen een nieuwen toon aan te danken had, 
maar zelfs een nieuw gebied: dat der politieke 
poezie, welke hij wist te verheffen tot een hoogte, 
die men voor dat ondankbare genre schier onbe
reikbaar achtte". 

(Blz. 137): „In de humanitair-pacifistische en 
Vlaamsch-nationale bestrevingen van het jonge 
geslacht, die een integreerend deel uitmaakten 
van hun literaire personaliteit en in hun werken 
scherp op den voorgrond traden, lag eveneens één 
der groote redenen tot verwijdering van de oude 
generatie. De houding van sommige Van Nu en 
Straksers, gedurende en vooral na den oorlog, gaf 
aan de jongeren den indruk, dat zij door hun 
leiders in den steek gelaten, om niet te zeggen ver
raden waren 3). Wies Moens, Paul van Ostayen, 
Gaston Burssens, Achilles J. Mussche hadden of 
wel af te rekenen met het Belgisch gerecht, ofwel 
bleven jarenlang gecompromitteerd. Dit gaf een 
speciale, soms bittere noot aan hun werk, waarmee 
rekening dient gehouden." 

Maar wellicht het sterkste bewijs voor de leemte 
is het volgende — opnieuw haal ik Kenis aan, 
waar op blz. 160 te lezen staat: 

„Een voorbeeld illustreert trouwens op merk
waardige wijze, hoe er toen, onder de Vlaamsche 
jongeren, werkelijk een gemeenschaps-idee aan
wezig was. Op 11 Juli 1920, werd bij de Gulden-
Sporenbetooging te Antwerpen, een negentien
jarig student, Herman van den Reeck, door de 
politie neergeschoten. Schier al de dichters van 
deze generatie: Paul van Ostayen, die zich toen 
in Duitschland bevond (in beslagname van de 
bundel „Het Sienjaal ! Br.); Wies Moens die 
nog zijn celgevangenis uitdeed, Marnix Gijsen, 
Gaston Burssens en talrijke anderen nog, hebben 
in dit feit stof tot een gedicht gevonden. Op het
zelfde oogenblik dus, en zonder dat de één van 
den andere wist, werden wel een tiental jonge 
Vlaamsche schrijvers door hetzelfde onderwerp 
geinspireerd". 

Waarom die aanhalingen? Om tenslotte als ka
rakteristiek voor een zekere vooringenomenheid 
— hetgeen toch op wetenschappelijk gebied met, 
ook mogelijk nog onbewuste, partijdigheid over
eenkomt nog deze van de schrijfster zelf te 
laten volgen, die eigenlijk voldoende „bewijst": 

„Sowohl in Flandern wie in Holland ist eine Be-
wegung entstanden, die die beiden niederlandi-
schen Volksteile zu einem politisch sichtbaren 
Groszniederland zusammenschmelzen will. Dieser 
Bewegung dienen allerdings nur kleine extreme 
Gruppen (Het onderscheid tusschen „extremist" 
en „radicaal is de schr. dus ontgaan. Br.) Hier 
kann auf die politische Seite der groszniederlan-
dischen Idee auch nicht weiter eingegangen wer-

3) Zie in „de Dietsche Gedachte" van November 1932 
het artikel „Twee documenten". Toussaint van Boelaere 
schreef dat hij wel is waar het beruchte stuk toentertijd niet 
had onderteekend, maar er toch „gansch solidair mee" was 
(de Standaard, 29 Juli 1932). 
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den. Umso mehr gehort sie als kultureller Ge-
danke in eine Darstellung der groszen Probleme, 
die im flamischen Geistesleben um Klarung ringen. 

„Wo die flamische Bewegung von der extremen 
Forderung eines groszniederlandischen Staates 
absieht, begnügt sie sich mit der Hoffnung, fur 
die Flamen innerhalb Belgiens eine dem Wallo-
nischen Bevölkerungsteil gleichgeordnete Stufe zu 
erreichen, um eine flamische Sonderkultur frei zu 
entfalten. die als „südniederlandische der hol-
landischen nahe stehen, jedoch nicht mit ïhr zu-
sammenfallen würde. Denn wenn die Traume von 
einem zukünftigen Groszniederland von dem \.~ 
fühl einer Stammeseinheit ausgehen, die in der 
qleichen Sprache ihren Ausdruck hat und nach 
früheren Jahrhunderten gemeinsamer Geschichte 
nur durch ein hartes Schicksal und den Eingriff 
aüsserer Machte seine wache Lebendigkeit verlor 
so qibt es doch anderseits auch eine ganze Anzahl 
von Menschen in Flandern — um von Holland 
ganz zu schweigen — denen die Differenzen 
zwischen den beiden niederlandischen Volksteile 
für eine künftige Entwicklung schwerer wiegen 
als die Gemeinsamkeiten, und nicht nur etwa aus 
einer übertriebenen belgischen Vaterlandsliebe 

^Verzwegen, ja geheel verzwegen wordt in dit 
boek juist de letterkundige arbeid (verzen, verta
ling de Coster, Bijbelsche drama s) van den Groot-
Nederlander René de Clercq. Wie tusschen de 
reqels lezen kan, meent hier een zekere sympathie 
voor de opvattingen van de in de inleiding genoem
den „raadsman", wijlen Floris Couteele, te be
speuren, alsook voor hetgeen Antoon Thiry schri) 
in „De hoorn schalt". 

De slotsom van het op blz. 63 ontwikkelde beter 
Groot-Nederlandsch inzicht, trekt de schrijfster 

De overmatige beklemtoning van het karakter
verschil Vlaming-Hollander (een Pruis en een 
Beier een Rijnlander en een Pommeraan verschil
len toch ook binnen eenzelfde rijks- en volks-
aeheel?), is daarvan reeds een aanwijzing, die nog 
versterkt wordt door het feit, dat wel daarover 
Herman Teirlinck aan het woord wordt gelaten, 
doch qeen aandacht wordt gevestigd op het 
Vlaamsch nummer" van „Roeping , op de scherp

zinnige opmerkingen van Karei van den Oever in 
Nederlandsch-Belgische toenadering en „Ue 

Hollandsche natie voor een Vlaamsche spiegel , 
evenmin als op Wies Moens bekende rede: Noord-
Nederland, gezien door een Vlaming , of het „ant
woord" daarop door Anton van Duinkerken in 
„Groot-Nederland en wij" of diens rede op het 
tweede congres inzake Neerlands volkskracht te 
s'-Gravenhage over „Naar een Nederlandsch-
nationale letterkunde". In deze laatste rede, waar 
de toekomst zeker niet met „een droom wordt ïn-
qeschouwd, heet het als slot: _ . 

„De eigen stijl van een natie, als de eigen stijl 
van een mensch, wordt niet uitsluitend geken

schetst door het onderwerp, maar bovenal door de 
verhouding tusschen gemoed en geest, tusschen 
bezieling en vorm. Voor ieder individu, maar ook 
voor eiken stam, in deze verhouding een eigene, 
doch ook een harmonische verhouding te waar
borgen, moet zoowel de natie als wel het individu 
zeker rijn van een onbelemmerde levenskans. De 
bezieling moet slechts worden getucht door den 
eigen sterken wil, niet tegengehouden door fac
toren van buiten. Hierom alleen is het letterkun
dige zelfstandigheidsbesef der Nederlanders gerin
ger geweest dan ze zijn kon, dat opgedrongen his
torische machten de normale verhouding hebben 
belemmerd. Wat onze letterkunde vraagt, is dat 
die machten niet meer zullen gelden. 

„Van de afzonderlijke sub-nationaliteit der ver-
eenigbare gewesten, heeft zij niets meer te ver
wachten: beide gebieden raken uitgeput in hun een
zelvigheid. Men geve deze eenzelvigheid prijs voor 
een gezonde wisselwerking van alle nationale ver
mogens en de nieuwe harmonie, die uit deze 
nieuwe schakeering ontstaat, zal de natuurlijke 
bestaansvoorwaarde blijken eener^eigen, nationale, 
Groot-Nederlandsche letterkunde". 

Dit ideaal is nog wel geen „geschiedenis ge
maakt — al begint de drang daartoe bij de jongere 
qeneratie steeds sterker te leven èn in Vlaanderen 
maar ook in Rijksnederland — toch behoorde dit 
zeker wel tot het „Literarisches Schaffen als 
uiting van het bewustzijn van het Nederlandsche 
,.Volkstum", dat inderdaad de groeicrisis doorloopt 
in de richting van een nationaal-Nederlandsch be
ginsel en zulks óók in de letterkunde. Daarom 
heeft het verzwijgen daarvan op dit oogenblik en 
in dit boek een zekere beteekenis voor de vast
stelling dat schrijfster aan menige groeiende en 
opkomende strooming voorbij ging. Wel vraagt zij. 
vreemd genoeg, aandacht voor den Franschschnj-
venden Charles de Coster, wiens Thijl Uilenspie
gel natuurlijk wel gerekend kan worden tot het 
Vlaamsch cultureel patrimonium 4), doch die en 
door afkomst en door zijn bezigen van de Fran-
sche taal ook zelfs wat zijn invloed betreft, bhjtt 
staan buiten het Nederlandsche „Volkstum als 
zoodanig. Hier openbaart zich een typische trek 
van het boek van Dr. Sertorius. n.1. deze dat zij 

wellicht ingesteld op het Duitsche publiek. 
zich bij voorkeur bepaalt tot het noemen van die 
werken, waarvan een Duitsche vertaling blijkt te 
bestaan (van de Coster's Uilenspiegel bijv. drie), 
doch daardoor voor het gevoel van een Nederlan
der de verhoudingen uit hun evenwicht trekt, ja. 
met de ongelijkheid in behandeling van de Coster 
en de Clercq zelfs geweld aandoet. 

En ook haar eigen opvatting schade doet! Want 
is er in de huidige West-Europeesche literatuur 

4\ Zie Urb. van de Voorde in „Charles de Coster en de 
Vlaamsche idee". Uitg. de Spieghel, Amsferdam en zie van 
dezen schrijver ook diens beschouwingen over het activisme 
(n.a.v. Thiry's De hoorn schalt) in het „Cntisch Bulletin , 
Nov. 1932. 
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wel één volksdichter in den waren zin geweest, 
als de Clercq, die de verlangens, liefde en leed van 
alle Nederlandsche volkgenooten heeft verklankt 
en die tevens gewaardeerd werd door menschen 
van eiken socialen stand, buiten dan „het officia
lisme"? Deze vraag stellen is haar beantwoorden. 
In de verhouding Volk-Literatuur is dat hier een 
groote leemte gebleven. 

Waarom zwijgt de schrijfster die zulk een lange 
uitweiding geeft over de traditie van het Jezuïeten
drama in de zeventiende eeuw, nagenoeg over het 
Vlaamsche drama van het door haar behandelde 
tijdvak? Van de Velde's Tyl I en II, Paul de 
Mont's Reinaert de Vos en „Graverson" 's Uien-
spiegel is zij toch bij haar onderzoek wel tegenge
komen? En dan zou toch ook de niet geheel „pure" 
literatuur meer aandacht verdiend hebben! B.v. 
het werk van de volksschrijver Warden Oom 
(Ward Vermeulen), Yvo Draulans, (Jozef Si-
mons) boek over de frontbeweging Eer Vlaan
deren vergaat, Broeckaert's Roomdaele's jongelie
den, Pillecijn's de Rit enz. 

Waarom ook maakt zij niet even melding van 
het voor de Vlaamsch-Duitsche verhoudingen toch 
alleszins merkwaardig, indertijd verschijnend tijd
schrift „Germania"? En verdiende ook de zeer be
langrijke critische arbeid van Prof. Persijn geen 
vermelding? 

Van dien aard zijn er vele vraagteekens meer te 
plaatsen. Ook is het boek niet altijd even nauw
keurig; zoo moet bijv. op bl. 54 het pseudoniem 
van Cyriel Verschaeve in de Vlaamsche Vlagge 
natuurlijk niet Zeeuwmeeuwe, doch „Zeemeeuwe" 
gelezen worden. Op blz. 78 leze men als de schrijf
ster van Astrid de naam van Madeleine Böthlingk 
(en niet Böthing). Op blz. 18 echter wordt ver
meld dat in 1893 in België het algemeen kiesrecht 
ingevoerd werd, dit is toch volkomen onjuist! In 
1893 werd het censuskiesrecht veranderd in een 
algemeen kiesrecht, dat getemperd werd door 
meervoudig stemrecht, welke voorrechten eerst na 
den oorlog vervielen, doch voor Kamer en Senaat 
bestaat het algemeene actieve kiesrecht thans nog 
uitsluitend voor mannen en niet voor vrouwen. 
Op blz. 30 zegt de schrijfster — zulks in critiek 
op Conscience's In 't Wonderjaer — dat de op
stand der Nederlanden tegen Spanje „ein Reli-
gionskrieg was! Even boud als kort gesproken! 
Op blz. 24 heet het dat in de Athenea (d.w.z. 
gymnasia) in Vlaanderen de onderwijstaal heden 
eindelijk het Nederlandsch is, behoudens enkele 
wekelijksche „repetitie-uren" in het Fransch. Doch 
dat is nog heelemaal niet zoo! En wat te zeggen 
van de „Waalsche" afdeelingen van die athenea? 
Immers het voornaamste vak in die athenea, het 
Latijn, wordt óók in Vlaanderen nog meestal door 
middel van het Fransch onderwezen! Er is dus 
nog geen reden tot bovenstaande, vrij optimisti
sche beschouwing. Dit moge volstaan. 

Tenslotte kunnen wij weliswaar verheugd zijn, 
dat in het Duitsch — eerder in elk geval dan in 

het Nederlandsch — een dergelijke, samenvatten
de studie verschenen is; maar onze bedenkingen 
tegen een boek als het onderhavige geworden is, 
spruiten dan ook meer voort uit het veelbelovende 
woord vooraf — dat in dezen essayistischen vorm 
toch wel niet wegens de noodzakelijke beperkin
gen in vervulling had kunnen gaan — dat niet 
beantwoord wordt door dit wel in vele opzichten 
verdienstelijke, doch ten aanzien van de eigen 
doelstelling niet volkomen geslaagde werk. De 
voor-arbeid moet nu eenmaal gedaan zijn, wil een 
dergelijke opzet ook door het dieptebeeld in uit
werking belangrijker worden, dan de reeds be
staande literatuuroverzichten. Op blz. 25 zegt de 
schrijfster zonder verdere motiveering, dat de 
beste inleiding in de huidige Vlaamsche literatuur 
de Ridder's „Littérature flamande contemporaine" 
(1923) is. Als wij zien wat er bij de Ridder over
blijft van den in stukjes geknipten de Clercq, dan 
houden wij het toch altijd nog liever bij Vermeylen 
(Van Gezelle tot Timmermans; ook een opstel in 
„Vlaanderen door de eeuwen heen") of P. Kenis, 
in afwachting dat er uitgebreider synthetische 
werken verschijnen. 

Moge echter na dit bewijs voor de noodzakelijk
heid van een dergelijk onderzoek volgens de op
vattingen van Dr. Sertorius, dit ook ondernomen 
worden, opdat niet steeds bij de bestudeering van 
de Nederlandsche cultuur, zooals Hoffmann von 
Fallersleben of Mone bewijzen, de Nederlanders 
vooral door den buitenlander op het eigene en de 
noodzakelijkheid tot behoud daarvan moeten wor
den gewezen. Dan zal ook dit werk van Dr. Ser
torius, zij het dan wellicht indirect, toch kunnen 
bijdragen tot de vernieuwing der „Hollandsch"— 
„Vlaamsche studie in den zin eener nationaal-
Nederlandsche literatuurgeschiedschrijving en -be
schouwing. Jammer is het daarom dat het boek 
van Dr. Sertorius in nog menig opzicht niet met 
gewijzigde toestanden rekening houdt en voor den 
nieuwen ontwikkelingsgang (v. Duinkerken's rede 
op het tweede congres voor Neerlands volks
kracht) niet voldoende oog toont. 

J. H. BROEKMAN. 
Amsterdam, 10 Jan. 1933. 

HET BESTE UIT DE GEDICHTEN 
VAN RENÉ DE CLERCQ 

De uitgeverij „de Torentrans N.V." te Zeist 
heeft de gelukkige gedachte gehad eene bloem
lezing uit de gedichten van onzen betreurden de 
Clercq het licht te doen zien. !) 

Gelukkige gedachte, want het groot aantal 
bundels, waarin zijn verzen zijn verspreid, waren 
tot dusver een belemmering om het geheele werk 
van den dichter in breeden kring bekend te laten 
worden. 

In die leemte is nu voorzien, deze bloemlezing 
geeft de Clercq in zijn ontwikkeling als dichter 
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geheel en gansch. Zoo zal de „doorsnee lezer 
den maker van zooveel welbekende zangerige en 
welluidende liedjes, nu ook van een geheel anderen 
kant leeren kennen, n.1. als den hartstochtelijken 
bard van den dietschen strijd. Want, hoe vreemd 
het ons nationalisten ook moge in de ooren klin
ken, het grootste deel van ons volk kent hem nog 
altijd als zoodanig niet. Toch is dat niet zoo ver
wonderlijk. Immers bevatten de talrijke verzen
verzamelingen, die op scholen e.d. in gebruik zijn, 
wel heel veel gedichten van de Clercq, maar 
slechts tot zekeren fatalen datum 1915, 
wanneer zijn breuk met België plaats grijpt. Na
dien bestaat er voor den goeden Hollander geen 
dichter de Clercq meer. En zóó doen nog slechts 
de voorzichtig en, de — naar wij mogen aanne
men — niet uit boos opzet handelenden. Maar er 
zijn ook schuldigen van een veel bedenkelijker 
soort, als — om een voorbeeld te noemen — de 
beoordeelaar in een dagblad, welks lading door 
„Lux et Libertas" wordt gedekt, die eenige dagen 
na de Clercq's dood schreef dat diens dichterlijk 
kunnen eindigde zoo omstreeks 1915; al t geen 
hij sedert dien aan opstandige, satirische en vader-
landsche verzen voortbracht, was de moeite van 
het lezen niet waard. 

Gelukkig was de letterkundige smaak van den 
samensteller der thans verschenen bloemlezing 
niet door een zelfde vooringenomenheid tegen het 
Vlaamsch Nationalisme bedorven, evenmin als dit 
trouwens het geval was bij Urbain van de Voorde, 
die voor eenige maanden in de N. R. Ct. schreef, 
dat in zijn vaderlandslievende liederen, de dichter 
de Clercq tot vollen wasdom was gekomen. 

Zoo vinden we dan in deze bloemlezing meer 
dan dertig verzen uit den heerlijken „Noodhoorn 
overgenomen, 't geen stellig niet haar geringste 
waarde uitmaakt. 

Een andere verdienste van deze en andere 
bloemlezingen is, dat men daarin zoo scherp de 
dichters in hun ontwikkeling kan gadeslaan. Som
mige, bij wie de aanzet machtig was geweest, ziet 
men er als 't ware in uitbloeien; andere geheel en 
al van levensbeschouwing en kunstrichting ver
anderen. Bij de Clercq is noch 't een noch 't ander 
het geval geweest, deze samenlezing toont 't ons 
weer eens te meer. Zeker, er valt verdieping waar 
te nemen, de dichter stijgt allengs meer boven 
zijn onderwerp uit, doch in wezen is de Clercq 
van 1902 — het jaar waarin zijn Vlasgaard ver
scheen — dezelfde als die van dertig jaar later: 
beminnaar van zijn land en van zijn volk, zonnig, 
onbevangen en met een brandend hart. Het wer
kelijke onderscheid is dit, dat voor dertig jaar zijn 
horizont — bij den tijd zijner ballingschap verge
leken — nog zeer beperkt was. Wel wist hij veel, 
had hij veel gelezen en geleerd, maar dat alles 

1) _ Het beste uit de gedichten van René de Clercq" — 
Uitgeverij „de Torentrans N.V." Zeist 1932, kwarto, 196 blz. 
op zwaar papier, met afbeelding van den dichter. 

was nog niet doorleefd. De oorlog, het activisme 
en vooral de na-oorlogsche dagen brachten de 
loutering, wekten 't geen tot dan toe in hem ge
sluimerd had en openden hem nieuwe einders. 
Zeer duidelijk treedt een en ander in het licht 
bij vergelijking van een tweetal zijner verzen: zijn 
„Leeuwerik", gedicht in Mei 1914, waarmee deze 
bloemlezing opent, en waarin hij o.m. zegt: 

Ongezien, zie ik neder, 
en zie mijn dorp, mijn eigen dorp. Daar leeft mijn 

midden akkers, boomen, weiden, volk, 
die zwellen, weelderig dicht, 

wat ik liefhad eens en liefheb steeds, bescheiden, 
ligt in het licht. 

en zijn tijdens den oorlog verschenen „Mijn 
Vaderland", dat luidt: 

Het eerst had ik u lief, West-Vlaanderen mijn. 
Dat moest 't begin, 't begin der liefde zijn. 
Maar groeiend voelde ik, en een scheiding viel. 
Heel Vlaand'ren, heel schoon Vlaand'ren in 

mijn ziel. 
Thans is mijn geest gerijpt, mijn liefde gansch: 
Mijn lied en leven luidt: Groot Nederland. 
Toch bestaat tusschen beide gedichten geen 

tegenstelling, toonen zij ons enkel de verruiming 
van de Clercq's gezichtskring. Immers eindigde 
zijn liefde voor Vlaanderen niet, „kon hij het niet 
vergeten, zijn simpel landekijn, bij menschen die 
veel weten, veel hebben en veel zijn... 

Zóó was 't ook met het strijderschap voor zijn 
volk. De bazuinstooten op zijn Noodhoorn waren 
niet iets nieuws, want al herhaaldelijk had hij in 
zijn „verzen voor het volk , getuigenis afgelegd 
van zijn liefde voor- en groot mededoogen met 
zijn zwoegende, zweetende volksgenooten, de 
smeders en de boeren en reeds in enkele gedichten, 
als in het „Op drabbigen bodem" (blz. 80) en 
in zijn „Wat doen wij voor U, arm dietsch, arm 
dietsch" had een opstandige toon geklonken. 
Slechts was zijn strijdperk wijder geworden. Nóg 
altijd had hij de armen lief, maar nu wist hij zijn 
qansche volk verdrukt en den geheelen dietschen 
stam bedreigd W. F. J. DEN UIJL. 

DISTELS 

Colenbranderiana 
Naar wij vernemen, is in Leidsche academische 

kringen een nieuw werkwoord in gebruik genomen. 
n.1. overp(ir)ennen, waarmee bedoeld wordt; an
dermans werk voor eigen werk laten doorgaan. 
Op de lagere scholen schijnt het woord ook reeds 
te worden gebruikt, inplaats van het vroegere 
„spieken". 

Men vraagt ons of prof. C. den uitgevers van 
„de Gids", alvorens deze het honorarium voor het 
beruchte Gids-artikel bepaalden, heeft medege
deeld, dat dit artikel grootendeels een verkorte, 
voor Noord-Nederland bewerkte vertaling van 
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een gedeelte van Pirenne's Histoire de Belgique is. 
Vermoedelijk niet, denken wij. Maar waarom 

was dit ook noodig? Dat heeft ieder verstandig 
mensch immers terstond bemerkt? 

Van andere zijde wordt ons de vraag gesteld, 
of de curatoren van de Rijksuniversiteit te Leiden 
geheel onbekend zijn met de Fransche taal, daar 
zij anders toch immers geen commissie van on
derzoek hadden behoeven in te stellen en zelf had
den kunnen vaststellen, dat het grootste gedeelte 
van het Gids-artikel van Pirenne is overgeschre
ven? 

Wij moeten het wel gaan gelooven. 

De redactie-leden van de Gids schijnen ook 
Fransch-onkundig te zijn; ook zij hebben hun oor
deel over de handelwijze van Prof. C. opgeschort, 
in afwachting van de uitspraak der Commissie 
Brugmans-Gosses-Kernkamp, die inmiddels is be
kend gemaakt. In de verklaring, waarin zij dit 
mededeelen (Februari-nummer van de Gids) spre
ken zij ter loops van de „onridderlijke haast", 
waarmede dr. P. N. van Eyck en prof. dr. P. Geyl 
hunne beschuldiging wereldkundig hebben ge
maakt. 

Wij zullen gaarne vernemen, op grond waarvan 
deze heeren van oordeel zijn, dat iemand, die zoo 
onbehoorlijk en oneerlijk aanvalt, met een uit een 
Belgisch arsenaal genomen wapen, als Prof. C. 
dat heeft gedaan, met ridderlijke langzaamheid 
moet worden behandeld. 

Men deelt ons mede, dat aan Prof. C. ook is 
verzocht, een lofdicht op Willem van Oranje te 
maken. Spoedig daarop zou onze Leidsche geleer
de aan de feest-commissie, die hem hiertoe uit-
noodigde, onderstaand dichtwerk hebben doen 
toekomen: 

Ter huldigende nagedachtenis van Prins Willem. 
(Geen nieuwe gedachte. 

Spreke zij naar zij stem heeft.) 
Hollandsche Maagden, vlecht Oranje met 

laurieren, 
En kranst den man, die in het land bestieren 
Met moed en ijver streefd' en vreesde geen 

geschreeuw. 
Aireede deed ontvonken 't hart van Holland's 

Leeuw: 
Hij beurt verschrikkelijk zijn hoofd op uit de baren, 
En schudt zijn manen vast, en zwaait zijn grijze 

haren, 
En kropt met hoovaardij en trotschheid zijne borst. 
En slaat het heusch gezicht naar dezen braven 

vorst, 
En neigt eerbiediglijk tot driemaal voor zijn voeten: 
Op, op, mijn Zanggodin, verstout u mee te 

groeten, 
In 't midden van den drang den prinselijken Held 
En beukelaar des lands, die 't Kastiljaansch 

geweld, 

En d'overmacht van Spaanschen Flips wou stuiten, 
Dewelke zich aan dwinglandije ging te buiten. 
Zoo leefde onze Prins, der Nederlanden raad, 
Hij zwichtte niet, ook waar de donderslagen 

ruischten. 
En vadermoordenaars hem leverden en kruisten. 
Hij stierf voor Nederland, een martelaar van Staat. 

H .  T .  C o l e n b r a n d e r .  

,,Maar waarde collega", sprak Prof. Verwey, 
nadat hij dit gedicht gelezen had, „zijn dit niet 
dichtregelen van Vondel op Frederik Hendrik en 
Johan de Wit?" 

„Zeker, zeker, mijn geachte ambtgenoot. Daar
om heb ik er juist mijn naam onder geplaatst. Ieder 
deskundige bemerkt terstond, dat het niet van mij 
is. Bovendien, heb ik er niet boven geschreven: 
„geen nieuwe gedachte"? Welnu dan? 

De heer Colenbrander spreekt naar hij stem heeft: 
De vaandeldrager Geyl verstout zich af te wijken, 
Van wat de Belg Pirenne in hoogste wijsheid 

schreef. 
Dies trek ik 't Belgisch zwaard, om hem te doen 

bezwijken. 
Zoo huldig ik den Prins. Sterf, Geyl! Pirenne 

leev'! 

Wien Neerlandsch bloed door d'adren vloeit 

Batavus schrijft ons: 
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft de 

heer Marcus Nitzowitsch een ingezonden stukje 
laten opnemen, waarin hij er zich over beklaagt, 
dat de afdeelingen van het Algemeen Neder-
landsch Verbond verzuimd hebben om de op haar 
initiatief gevormde plaatselijke comités ter her
denking van het 4e eeuwfeest van de geboorte 
van Holland's groote heldenfiguur, Willem de 
Zwijger, met „nadruk" opmerkzaam te maken op 
de gelegenheid, welke hier geboden werd, om 
deze nationale herdenking op te luisteren met de 
vertooning van een nationaal stuk van een Neder-
landsch auteur, n.1. dat van den heer Eduard 
Veterman. ] ) Het gevolg daarvan is nu dat een 
buitenlandsch gezelschap is uitgenoodigd voor de 
officieele herdenking in de „diverse" schouwbur
gen. „Misschien", zoo eindigt de inzender zijn 
aanklacht, „zal men als verdediging de Groot-
Nederlandsche gedachte naar voren brengen, wijl 
het stuk en het gezelschap tegen den import waar
van ik wilde protesteeren, van Vlaamsche origine 
zijn. Maar men mag een waarlijk nationaal feest 
niet misbruiken om er propaganda voor een be
weging van te maken." 

Tot zekere hoogte ben ik het met deze opvatting 
eens. Echter gaat zij mij nog lang niet ver genoeg. 
Want dat èn tooneelgezelschap èn tooneelschrij-

1) Indien wij wel zijn ingelicht, is de heer V. een zoon 
van het „oude volk", oorspronkelijk Belgisch staatsburger, 
maar door „naturalisatie" Nederlander geworden. J. v. S. 
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vers buitenlanders, n.1. Belgen zijn, is al erg 
genoeg, maar dat er in het op te voeren tooneel-
stuk propaganda voor de belgische beweging 
wordt gemaakt, is m.i, veel en veel erger. Zoo 
wordt — naar ik verneem — aan het einde van 
het stuk het „Wilhelmus" gespeeld, een door en 
door belgisch lied, immers vervaardigd door den 
Belg van Aldegonde en treden er velerlei andere 
belgische figuren als Egmond, Uilenspiegel e.a. in 
het stuk op. 

Zou hier niet het Belgische annexionisme achter 
zitten? 

Ten slotte, moeten we ons eigenlijk wel zoo 
erg druk maken over dien Willem den Zwijger, 
die toch eigenlijk ook een halve Belg was, burg
graaf van Antwerpen, lange jaren woonachtig te 
Brussel, enz. 

Neen, neen, géén de Zwijgerviering en geen 
Wilhelmus'-gezang. Leve ons „Wien Neer-

iandsch bloed" vindt U ook niet, mijnheer 
Nitzowitsch? 

De thermometer Kamiel 
Burgemeester Kamiel heeft onlangs verteld, dat 

Vlamingen en Walen van één ras zijn, en dat 
laatstgenoemden zich van eerstgenoemden slechts 
onderscheiden, doordat zij verlatijnscht zijn. De 
Hollanders daarentegen zijn van geheel ander ras. 

Zoolang Kamiel dergelijken Belgischen onzin 
verkondigt, staat België nog sterk. Mogen wij hem 
spoedig verstandige Vlaamsche dingen hooren ver
kondigen. 
De gevaarlijke burgemeester van Brugge 

De Burgemeester van Brugge heeft de vertoo
ning van Paul de Mont's Willem de Zwijger-stuk 
verboden, omdat de voorstelling aanleiding zou 
kunnen geven tot anti-Belgische betoogingen. 

Het komt ons voor, dat deze burgemeester ook 
aanleiding tot anti-Belgische betoogingen zal 
kunnen geven, en daarom zich zelf moet gelasten 
te verdwijnen. 

J. VAN SCHERPENZEEL. 

UIT BOEK EN BLAD 

Dietsche orde. „Algemeen Dietsch Studenten Tijdschrift 
Dit nummer van 31 December 1932 is een Zuid-Afrika-
nummer, dat beoogt de Afrikaansche beweging onder de 
aandacht te brengen van de Dietsche studenten in Noord en 
Zuid, en propaganda te maken voor de eerste Dietsche 
studiereis. Het bevat artikelen van den Gezant Dan. J. de 
Villiers (Nederland en Zuid-Afrika), Dr. W. J. Leyds (Een 
ontdekkingstocht), P. J. de Kanter (Zuid-Afrika), Prof. H. 
Burger (Afrikaansche Studenten in Nederland), het Bestuur 
van de Zuid-Afrikaansche Studenten-Vereeniging in Amster
dam (Die Nederlands-Afrikaanse Studentenbelang), het 
Hoofdbestuur van Tak Zuid-Afrika van het D.S.V. (Oproep 
aan de Dietsche studenten), J. S. du Plessis (Die Afrikaanse 
pers in die Afrikaanse beweging), Geoffrey Cronjé (Die 
Suid-Afrikaanse Studiereis en Die bestudering van die Ne
derlandse Taal- en Letterkunde in Suid-Afrika), D. J. de 
Villiers (Diamantontginning) en eenige mededeelingen, o.m. 
over de voorgenomen Studiereis. Daarenboven is een drie

tal fraaie afbeeldingen van Zuid-Afrikaansch landschaps-
schoon opgenomen. 

In de Rijkseenheid van 1 Februari een artikel „Recht op 
veiligheid", een woord aan onze Brabantsche en Limburg-
sche Nederlanders, over het gevaar, dat Noord-Brabant en 
Oost-Limburg, invalspoort uit het Oosten en Westen, be
dreigt. Dat voor een staatkundig één Noord-Nederland en 
Vlaanderen dit gevaar niet meer bestaan zal, wordt helaas 
niet gezegd. 

In Internacia van 1 Januari spreekt I., onder het hoofd: 
„Bruxelles, terre flamande. Place au gentilhomme flamand" 
er zijn vreugde over uit, dat, blijkens het boekje van Jan 
Boon, ook de minimalisten de herovering van Brussel wen-
schen. Hij eindigt echter met Jan Boon er op te wijzen, 
dat „la cause du peuple flamand sera servie beaucoup mieux 
si vous vous mettez parmi votre peuple, a la tête de votre 
peuple et si vous le conduisez a 1'assaut du fransquillonisme 
de la capitale... Mettez vous en tête du bataillon. Nous 
serons a vos cötes." 

Roeping van Januari 1933 bevat o.m. artikelen van Anton 
van Duinkerken over Hoogleeraar Schrant, van Mr. Willem 
Melis over het Vlaamsche Nationalisme en de verkiezingen 
in België en van Dr. J. Brans over het Belgische annexionis
me. Mr. Melis zegt, dat de verkiezingscampanje van de Kath. 
Staatspartij de groote rem op het succes van de Vlaamsch 
Nationale Partij is geweest; hij besluit, dat het Vlaamsch 
Nationalisme nog lang niet dood is. Hij schijnt „het Vlaamsch 
Nationalisme" met de Vlaamsch Nationale Partij te ver
eenzelvigen. Dr. Brans toont aan dat het Belgisch annexio
nisme nog steeds leeft en klaagt er terecht over, dat slechts 
een kleine minderheid in Rijksnederland het Fransch-Belgische 
gevaar schijnt te zien. 

In Schakels van Januari 1933 een artikel van J. J. Schil-
man over Rotterdam-Antwerpen. H. Brugmans waarschuwt 
tegen splitsing in de Belgische Werklieden Partij en op
richting van een nieuwe links-socialistische partij, die even
eens op Vlaamsch gebied radikale programmapunten zou 
gaan verdedigen. „Geen oppositie, maar bevruchting met 
nieuwe gedachten!" 

Le lion de Flandre. Het nummer van November-December 
1932 is „consacré aux Marionettes" en vangt aan met een 
brief van Godart, Fransch Minister van Openbare Gezond
heid, waarin deze van zijn belangstelling in het poppenspel 
getuigt. Met plaatsing van dezen brief zal wel niet bedoeld 
zijn te kennen te geven, dat onze Fransch-Vlaamsche volks-
genooten nog steeds marionetten zijn in de handen van 
Parijs. Het nummer bevat twee artikelen in de eigen taal: 
De herleving van het Poppenspel in Nederland en in 
Vlaanderen, door J. vanden Broucke (waarom niet: J. van 
den Broecke) en Bij de 500ste verjaring der voltooiing van 
het Lam Gods, de rede, door Jozef Muls in het voorjaar 
van 1932 te Gent uitgesproken. Voorts vermelden wij „La 
vie agricole aux Pays-Bas". 

XVIIIe DIETSCH STUDENTEN-CONGRES TE 
NIJMEGEN. (7—11 APRIL.) 

In de eerste dagen van April zullen in de nog jonge 
Universiteitsstad Nijmegen de scharen nationaal-, dus Dietsch 
voelende studenten uit Noord- en Zuid-Nederland en uit 
Zuid-Afrika bijeenkomen, bezield door het ideaal, de cul-
tureele waarden, van hunne voorvaderen geërfd, ongerept 
te bewaren. Moge de Dietsche jongelingschap er, onbevreesd 
voor voorzichtige overheidspersonen en kille mannen der 
wetenschap, met jeugdige felheid de Groot-nederlandsche 
gedachte naar voren brengen, en zich niet bepalen tot de 
behoedzame mededeeling, dat zij „de banden tusschen Noord 
en Zuid wil verstevigen". 

Dit hopend en vertrouwend, wekken wij onze lezers gaarne 
op, mede te werken tot het welslagen van het Congres, 
door geldelijken steun. Bijdragen kunnen worden gestort op 
de postrekening no. 186628 van W. Slijpen, Stijn Buys-
straat 37, Nijmegen (met vermelding „voor Congres"). 



D>E DIIETSCHE GEDACHTE 
DIENSTBEREID 

Dienaar van den Landsheer 

Den Coninck van Hispangen, 
Heb ick altydt geëert. 

,,Uff Dornstag den 24 Apprilis 1533 hat die 
wolgeborne Juliana von Stolberg inn schloss 
Dillenbergk ein Kyndlein menlichs geschlechts — 
der Name sol Wilhelm heissen — zur Welt ge
boren." 

Met deze woorden kondigt Graaf Willem van 
Nassau de geboorte van zijn oudsten zoon aan. 
Weinig zal hij toen hebben vermoed, dat Wilhelm 
graf zu Nassaw usw. later zou worden Guillaume 
Prince d'Orange >en zijn leven zou eindigen als 
Prins Willem, Heer der Nederlanden en Vader 
des Vaderlands. 

Toch waren de Nassau's geen onbekenden in 
de Lage Landen; reeds in 1404 was graaf Engel-
brecht van Nassau gehuwd met de erfdochter der 
Polanens, waardoor hij betrokken werd in Neder-
landsche zaken. Steeds had het Nederlandsche 
grondgebied zich uitgebreid en de Bredasche Nas
sau's waren belangrijke personen geworden; zij 
waren vaak de rechterhand van de Boergondische 
vorsten; Engelbrecht I stichtte de eerste Neder
landsche Universiteit te Leuven, Engelbrecht II en 
Hendrik III waren belangrijke raadgevers van 
Karei V. Zoo kinderrijk echter als de Nederduit-
sche tak was, zoo arm was de Bredasche aan 
zonen en steeds volgt een Duitsche graaf een 
Bredasch heer op; zoo is Hendrik III de oudste 
broer van Willem den Rijke, maar hij krijgt bij 
zijn drie vrouwen slechts één zoon, die van Moe
ders zijde het vorstendom Oranje erft. In den veld
tocht van Karei V tegen Frankrijk sneuvelt in 
1543 René en weer is er geen zoon. René heeft 
dan tot erfgenaam benoemd den thans tienjarigen 
Willem van Nassau. 

Moeilijk was de keus, waarvoor thans Graaf 
Willem en Gravin Juliana stonden; de waarde van 
de erfenis was hoog, groote mogelijkheden opende 
ze voor het huis Nassau, maar daartegenover stond 
de eisch van Karei V, dat de jonge Prins in Brus
sel zou worden opgevoed onder voogdij van door 
hem aan te wijzen personen waarbij de Vader werd 
uitgeschakeld. Vooral de Moeder, die met zoo 
groote zorg haar kinderen persoonlijk opvoedde en 
hen trachtte te vormen tot dienstbereide mannen 
met een eerlijke eigen overtuiging, doch eerbiedi
gend die van anderen, zal het moeilijk gevallen zijn 
haar oudste te laten gaan van den eenvoudigen 
Dillenburg naar het in overdaad levende en los
bandige Brussel. 

Toch gaat de Junggraf, en al dra verheugt hij 
zich in de gunst van den Keizer en van de Land

voogdes. Vaak laat de Keizer hem in de kamer 
blijven bij belangrijke besprekingen; op een-en-
twintig-jarigen leeftijd wordt hij generaal met 
voorbijgaan van vele ouderen, hij krijgt de rijke 
erfdochter der Burens, Anna van Egmont, tot 
vrouw; en als de te vroeg oude Keizer, die het 
bereiken van zijn ideaal •— een krachtig keizer
schap en een van misbruiken gezuiverde Katho
lieke Kerk — niet langer mogelijk acht, het bewind 
overdraagt aan zijn zoon, steunt hij op den schou
der van den daartoe uit het leger ontboden Prins 
van Oranje. 

En nog hooger schijnt de ster van den Prins te 
klimmen; het moge niet zonder verzet gaan, hij 
weet dan toch maar Philips te dwingen de door hem 
en de andere jonge edelen genoemde heeren te 
benoemen in de Orde van het Gulden Vlies; Phi
lips moet de Staten beloven de Spaansche troepen, 
die na het sluiten van den vrede met Frankrijk 
immers niet meer noodig zijn, weg te voeren; Phi
lips moet tenslotte Granvelle opofferen, zijn meest 
getrouwen en aangenamen dienaar bij het streven 
naar de vestiging van een machtig koningschap en 
de uitroeiing der ketterij, omdat de Grooten wei
geren hun naam langer te leenen aan een on-
nederlandsche regeering, die zich kant tegen de 
oude rechten en vrijheden en tegen de heiligste 
gevoelens van de meeste Nederlanders, ook Ka
tholieken, die gruwden van een zoo wreede ver
volging om een overtuiging. 

Maar met Granvelle offert de Koning niet het 
systeem op: een regeering met zoo weinig moge
lijk vertrouwde dienaren, wier taak was den Ko
ning onafhankelijk te maken van de Staten, en de 
ketterij uit te delgen. En nu komt in 's Prinsen 
leven een van de zwaarste perioden; hij ziet en 
weet de onmogelijkheid 's Konings wil te volbren
gen, en de tijden met hun groeiende ketterij zijn 
daar om het hem dagelijks meer te bewijzen; 
's Konings opvatting is de zijne niet; in 1562 heeft 
hij het al uitgesproken, dat hij kettervervolging 
niet kan goedkeuren; op Oudejaarsdag 1564 houdt 
hij in den vollen Raad van State een rede, waarin 
hij gewetensvrijheid eischt voor alle Nederlanders. 
Daarnaast verlangt hij in Nederland geen regee
ring van Spanjaarden, maar van Nederlandsche 
grooten. En toch is hij 's Konings dienaar, die wil 
trachten hem langs wettigen weg te doen inzien, 
dat hij faalt, die maakt, dat de Verbonden edelen 
het beroemde Manifest aan de Landvoogdes aan
bieden zonder vertoon van wapenen en macht; die 
in de meest krasse bewoordingen zijn verontwaar
diging over den Beeldenstorm uitspreekt, maar die 
terzelfder tijd toch ook weer aan de Duitsche 
vorsten schrijft: Wat we ook doen, de Koning zal 
niet tevreden zijn. 

De Prins wil zich dan terugtrekken en niet 
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langer verantwoordelijk zijn voor een bewind, dat 
naar den opstand voert, maar Margaretha laat hem 
nog niet gaan en draagt hem op in Antwerpen de 
rust te gaan herstellen. Hij herstelt de rust, doch 
alleen door een accoord te sluiten, waarbij aan alle 
kerkelijke groepen bepaalde kerken worden toe
gewezen — dit zal Philips nooit goedkeuren. Te 
meer, daar hij aan elke beslissing toevoegt: mits 
goedkeuring der Staten-Generaal. Zelfs na den 
Beeldenstorm weet hij de orde te herstellen, maar 
alleen zijn persoonlijkheid houdt de gemoederen 
in bedwang; daaronder broeit iets, zooals door het 
heele land een onrustige geest vaart. Philips laat 
troepen werven, de nog overgebleven Verbonden 
edelen laten met oogluiken van den Prins het
zelfde doen, hun legertje tracht in Zeeland vasten 
voet te krijgen; als hun dat niet lukt, keeren zij 
terug tot voor Antwerpen, doch ze worden niet 
binnengelaten. Egmont, die nu niet langer aan de 
zijde der edelen staat, maar de regeering steunt, 
wekt Margaretha op deze troepen uiteen te drij
ven, voor ze een macht vormen en Antwerpen 
bedreigen. 

Van de stad uit ziet Oranje dan, hoe de ver
woed vechtende Geuzen onder aanvoering van 
Marnix' broer Toulouse worden afgeslacht — geen 
veldslag, een moord werd het. — De Antwerpsche 
Geuzen willen hun makkers te hulp snellen, maar 
de Prins ziet het wanhopige van den strijd, en 
hoewel het hem door het hart snijdt, dat hij daar 
de troepen, met zijn toelating geworven, ten gronde 
ziet gaan, houdt hij de poorten gesloten. Drie 
dagen lang overreedt hij met levensgevaar de 
Antwerpenaren, dan is de rust hersteld. 

Maar nu is het dienen van den Koning uit; 
Oranje heeft de Landvoogdes reeds laten weten, 
dat hij den verlangden eed van onvoorwaardelijke 
trouw aan den Koning niet wil afleggen en dat hij 
vertrekt naar zijn Duitsche bezittingen. Begin 
April verlaat hij aan het hoofd van een grooten 
stoet vluchtelingen het land, waar hij is opge
groeid 

De dienaar van Philips gaat. 

Dienaar van ons Volk 

Wilhelmus van Nassouwe, 
Ben ick van Dietschen bloet. 

Lyf en goet al te samen, 
Heb ick u niet gespaert. 

Niet als gewoon vluchteling ging de Prins naar 
Duitschland: hij keert terug naar zijn stamslot, 
waar hij betere tijden zal afwachten met de velen, 
die hem zijn gevolgd en die vol verwachting naar 
hem blijven opzien. 

Nauwelijks is hij vertrokken, of Alva komt en 
neemt Egmont en Hoorne gevangen; nadat hij te 
vergeefs heeft getracht den Prins met goede woor
den terug te lokken, dagvaart hij ook hem en neemt 
dwars tegen alle onschendbaarheidsprivileges van 

Leuven in, zijn zoon gevangen. Vol verontwaardi
ging schrijft de Prins zijn Verantwoordinghe, 
waarin hij zich verdedigt tegen alle ten laste ge
legde feiten; maar hij weet, dat dit niet baten zal en 
neemt tegelijk de wapenen op: De veldtocht van 
1568 zet in, die het eerste offer van de Nassau's 
zal vragen: 

Graaf Adolf is gebleven, 
In Friesland in den slag. 

Bedrogen komt de Prins uit in zijn verwachting, 
dat het Nederlandsche volk zou opstaan, als er 
maar eenmaal hulp kwam; twee-, driemaal wekt hij 
het op voor zijn eigen zaak te strijden en steeds 
meer zien wij zijn eigenbelang op den achtergrond 
komen en zijn liefde voor de volkszaak groeien. 

Alva kan het langer volhouden, en nu werkelijk 
berooid en achtervolgd door zijn schuldeischers, 
vlucht de Prins vermomd naar Frankrijk: Ich 
fürchte es sey umb diese Lander ghethan 

Maar zooals Kapelaan Verschaeve het in „Wil
helmus van Nassouwe" (uitgave G. W. den Boer, 
Middelburg) zegt: „Medelijden met de schare had 
den Prins geleid. Hij had ondervonden, hoe ijdel het 
is zijn hoop te bouwen op Vorsten en Machtigen. 
Het anker van zijn hoop had hij nu steeds dieper 
laten zinken tot in den grond van zich zelf. Bene
den zichzelf vindt men God. De Prins werd gods
dienstig. Het Katholicisme van zijn jeugd was iets 
uitwendigs, dus niet het zijne geweest, zijn Protes
tantisme van nu werd zijn godsdienst. De levens
nood gaf hem wat beter is dan een godsdienst-
naam: echte godsdienstigheid: 

„Mijn schilt ende betrouwen 
Zijt Gij, o God. mijn Heer." 

En in dit Godsvertrouwen durft hij den ver
deren ongelijken strijd aan. Na den val van den 
Briel, als door de moord op de Hugenoten geen 
kans bestaat het Zuiden vooralsnog te redden, 
gaat hij naar Holland en Zeeland, om daar, zooals 
hij zelf zegt: zijn graf te vinden. Maar voorloopig 
zal hij er zijn graf nog niet vinden; veel jaren van 
strijd staan voor hem. Na den aanvankelijken voor
spoed, doordat Alva in het Zuiden werd vastge
houden, komt de terugslag, en nooit heeft Neder
land donkerder dagen gekend dan tijdens het 
tweede beleg van Leiden; de Prins lag zwaar ziek, 
uitgemarteld na het verlies van zijn zoo geliefden 
broeder en helper Lodewijk en van den jongen Hen
drik. Er scheen geen uitweg en toch, als hij daar 
in de Rotterdamsche Schuttersdoelen ligt, weet hij 
de Staten te overreden de dijken door te steken. 
En van het water komt Neerlands redding. 

En nu weer stijgt 's Prinsen leven, het lijkt, 
alsof zijn ideaal zich kan verwezenlijken; ook het 
Zuiden komt in opstand en de Pacificatie van 
Gent wordt gesloten; alle Nederlanders zullen 
samenwerken om het Spaansche juk af te schud
den. De kwestie van den godsdienst, die in de 
Pacificatie onvoldoende is opgelost, wordt gere
geld in de Tweede Unie van Brussel, geteekend 
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door de 17 Nederlanden, waarin wordt bepaald 
dat er algeheele godsdienstvrijheid zal zijn en dat 
de Roomschen en de Onroomschen elkaar moeten 
beschermen. 

Een gloriedag in het leven van den Prins, als 
hij in Brussel, waar hij voor 10 jaar was verdre
ven, omstuwd door het geheele volk, zijn intocht 
houdt, als ruwaard van Brabant feitelijk de Ne
derlanden sturend. Maar de moeilijkheden zijn 
talrijk; de ontevredenheid van den Waalschen 
adel, die persoonlijk afgunstig is op den Prins, de 
wrijving tusschen Walen en Nederlanders, de 
doordrijving van de Gentsche Calvinisten, het ge
stook van Johan Casimir verhinderen den eens-
gezinden strijd tegen Spanje, en bovendien heeft 
de Prins in Parma een gevaarlijker tegenstander 
dan in Alva. Diplomaat en veldheer, weet deze pre
cies, hoe hij de Nederlanders moet winnen. Maar 
ondanks allen tegenslag en ondanks de moedeloos
heid, die hem soms bevangt, geeft de Prins den 
strijd niet op. Vaak wordt hem vrede aangeboden 
zoo voordeelig als hij maar wil, mits hij het land 
verlaat, maar de Prins kan zijn zaak niet van die 
van het volk scheiden. Had hij gewild, hij had een 
macht kunnen krijgen grooter dan ooit eenig heer 
had bezeten, maar de Prins wilde alleen maar de 
leider zijn, die zelf niet op den voorgrond treedt. 
Onder zijn stuwing voeren de Nederlanders een 
bewind, dat den tijd eeuwen vooruit is. Meer dan 
twee eeuwen later zal de Fransche revolutie de 
volkssouvereiniteit met veel geweld proclameeren; 
zonder eenige drukte in een zeer eenvoudige ver
gadering hadden de Nederlanders al in 1581 een 
Koning afgezworen, omdat hij meende, dat het 
volk er was om zijnent wil, terwijl: ,,de vorsten 
van God geschapen zijn om der wille van de 
ondersaten". En wel onbaatzuchtig moet de man 
geweest zijn, die zich de grafelijkheid liet opdra
gen op zulke beperkende voorwaarden, als den 
Prins werden voorgelegd. 

Niet geheel heeft de Prins de Nederlanders 
kunnen opvoeren tot zijn idealen; in later tijden 
heeft er bij de regentenheerschappij wel eens wat 
ontbroken aan het dienen; is er van 's Prinsen 
wijde verdraagzaamheid wel eens veel afgedon
gen, hoewel wij niet mogen vergeten, dat, zooals 
Dr. Moller onlangs in een rede te Weert zegde, 
de Katholieken in Nederland een betere plaats 
hadden dan zelfs in vele Katholieke landen. Later 
heeft ook eigenbaat het ontstaan van dat ,,eene 
gemeyne Vaderlant", dat de Prins altijd heeft 
gewild, wel tegengehouden, bracht het eigenbelang 
mee, dat Nieuwpoort, Oostende, Antwerpen ge
sloten werden gehouden om den bloei van Amster
dam niet te belemmeren, zoodat Maurits en Fre-
derik Hendrik niet werden gesteund in hun pogen 
huns Vaders ideaal te bereiken. Maar de groot
heid van den Prins en zijn waarde voor ons liggen 
niet in wat hij heeft bereikt — hij, die „het gan-
sche Vaderlant in zijn oude vrijheid ende voor
spoedigheid (wilde) weder brengen", zou nooit 

berust hebben in een Calvinistische regenten-
republiek van 7 Nederlanden -— maar in wat hij 
heeft gewild. 

Grooter misschien dan zijn historische betee-
kenis, is zijn zedelijke waarde; in die eenheid met 
het volk, dat door hem zich bewust werd van eigen 
wezen en eigen aard in den kamp om het zijn; in 
die volksverbondenheid, zooals we die op het eind 
van zijn leven zien, ligt dat, wat de jongeren zoo 
zeer grijpt in den Prins. 

Om zijn dienen, niet om zijn heldendaden of 
wapenfeiten willen wij hem herdenken niet in 
hulden en in jubel, maar in dienstgetrouwheid de 
gelofte afleggen: 

Wij heffen hart en handen 
Voor 't heil der Nederlanden 
En zweren vast den eed: 
Tot doodsbeproefde trouwe, 
Wilhelmus van Nassouwe, 
Met U te staan gereed. 

NELE 

NAAR AANLEIDING VAN HET 
FEDERAAL STATUUT. 

Een scherp dilemma 

In antwoord op een desbetreffend verzoek van 
den Opstelraad ontving deze van Dr. J. H. Harder 
een toelichting bij een zijner stellingen, ingediend 
bij de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte der 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam op 13 
Jan. 1.1. Wij laten stelling en toelichting, sine ira et 
studio, hier volgen. 

Stelling: 
Een Belgische Federale Staat Vlaanderen-

Wallonië zal öf niet tot een staatkundige op
lossing leiden, die de Vlamingen bevredigt, 
öf België zal uiteenvallen, indien dit wel 
zoo is. 

T oelichting: 
Het Federaal Statuut, of het Wetsontwerp tot 

Herziening der Belgische Grondwet, „neergelegd 
ter Kamer op 25 Maart 1931 door de Mandataris
sen der Vlaamsch-Nationalistische Partij," dat 
door de Belgische regeering werd afgewezen, is 
een poging om de Belgische centralisatie in andere 
banen te leiden (Zie Bijlagen I Memorie van Toe
lichting). Het bedoelt ,,de vrije ontplooiing naar 
eigen wezen van de Vlaamsche en Waalsche 
volkspersoonlijkheden" mogelijk te maken. De M. 
v. T. wijst op de „armzalige resultaten" van de 
taalwetgeving in België en schrijft die toe aan 
„belangen antinomie", die „vanzelf naar de tegen
werking, de saboteering, het niet-naleven van de 
van kracht zijnde bepalingen leidde." 

De M. v. T. verwacht klaarblijkelijk, dat het 
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Federaal Statuut zal bewerken, dat „in Vlaande
ren de eigen volkswil zonder de medezeggenschap 
van hen, die andere of tegengestelde belangen 
vertegenwoordigen, over de eigen staatkundige 
organen" zal kunnen beschikken „tot het behar
tigen van de specifieke Vlaamsche belangen". De 
memorie beroept zich daartoe op het „zelfbeschik
kingsrecht der volken", waarop de onderteekenaars 
ook voor het Vlaamsche volk aanspraak maken, en 
ze beperken zich voor de afbakening van dat volk 
alleen tot de taalgrens. Dat eerst nu het Vlaam
sche volk dat recht opeischt, schrijft de M. v. 'I. 
toe aan het feit, dat niet voor het verschijnen van 
den (Belgischen) „eenheidsstaat" het probleem 
van de nationaliteiten zich gesteld heeft. De M. v. 
T. zegt: 

De Vlaamsch-Waalsche tegenstelling, die 
potentieel steeds aanwezig was geweest, en 
in den loop der tijden vaak genoeg actueel, 
werd het in den Belgischen eenheidsstaat 
voor goed. 

De eisch tot volledige zelfstandigheid wordt 
daarom gegrond op het gegroeide „Vlaamsch-
nationaal bewustzijn." 

De volgende alinea geeft het middel aan tot 
behoud van den Belgischen staat: „de zelfstandig
heid der Nederlandsche persoonlijkheid" in den 
Belgischen staat. Die staat zal moeten gaan rusten 
„op den paritairen grondslag van het Vlaamsche 
volk." Onduidelijk is het argument, dat opgesloten 
schijnt te liggen in de alinea: 

Het kan de bedoeling niet zijn, om een door 
toevalligheden van het historisch gebeuren 
bepaalde continuiteit zonder meer te breken. 

De erkenning van de „toevalligheden" immers 
zou kunnen leiden tot de zedelijke rechtvaardiging 
van de verbreking van de continuiteit. 

De onderteekenaars verwachten, dat ze „een 
staatsorganisatie in België" kunnen scheppen, 

die door verstandhouding van Vlamingen en 
Walen mogelijke gemeenschappelijke belan
gen gemeenschappelijk laat verzorgen en aan 
eigen staatkundige organen en lichamen voor 
Vlaanderen en Wallonië, de behartiging van 
de specifiek-Vlaamsche en de specifiek-Waal-
sche belangen overlaat. 

Ze wenschen: 
een rationeele aanpassing der paritaire orga
nisatie aan de voorhanden interdependente 
belangen, zonder evenwel afbreuk te doen 
aan de staatkundige en kultureele zelfbepa
ling van ieder volk. 

Voor den Groot-Nederlandschen staat 
achten zij Vlaanderen nog niet rijp. 

Ze schrijven: 
Een volk moet eerst voor zich zelf wat zijn, 

vooraleer het voor de anderen wat worden 
kan. Vlaanderen moet vooreerst staatkundig 
volgroeid zijn, met al de organen, die noodig 
zijn om zijn kultureele functie te vervullen, 
vooraleer het naar het rijk van een alsnog 

ontoereikende politieke idealiteit kan blikken. 
Ze deelen mee, dat ze hun doel trachten te 

bereiken door 
uit de Belgische grondwet van 7 Febr. 1831 
de centralistische artikelen te lichten en die 
om te werken tot een bondsstatuut, dat 
wordt aangevuld met de van kracht blijvende 
grondwettelijke bepalingen van 1831. 

Daarom worden dan in het tweede deel van het 
Bondsstatuut 

de meeste declaratorische bepalingen van de 
Belgische grondwet, betreffende de vrijheden 
en de inrichting van de staatsorganen, die 
behouden bleven, herhaald. 

In het derde deel ligt het zwaartepunt van 
de grondwettelijke hervormingen. 

Verder wordt er gezegd, dat aldus 
1. de volkenrechtelijke persoonlijkheid van 

het Koninkrijk naar buiten ongerept blijft 
in zijn gezagsorganen en in de vertegen
woordiging; 

2. het economisch verkeerscomplex naar bin
nen niet gebroken wordt en organisatorisch 
behouden. 

Blijkbaar zijn de onderteekenaars zelf niet zeker 
van een punt, waarop steeds het behoud van den 
Belgischen staat bepleit wordt, n.1. de economi
sche eenheid der twee deelen, Vlaanderen en 
Wallonië; een punt, dat de onderteekenaars stellig 
zelf eerder tot een federatie met de Walen brengt, 
dan, b.v., tot een Federatie met Nederland, wordt 
aan twijfel onderhevig verklaard. Want ze schrij
ven: 

Zijn deze reëele belangen, zooals men be
toogt, ook waarlijk een bindmiddel, dan zal 
dit blijken en moet hun gemeenschappelijke 
behartiging mogelijk zijn. 

Vervolgens wordt Brussel „opgeëischt voor het 
Vlaamsche territorium". 

Op welke wijze nu worden in het Bondsstatuut 
deze vooropgestelde wenschen tot uiting gebracht, 
of een weg geopend tot de vervulling ervan. Zeer 
in het kort als volgt: 

Terwijl de Belgische Grondwet van 7 Febr. 
1831 (laatst gewijzigd 15 Oct. 1921) het vraag
stuk der twee volken in België negeert en zegt: 
„België is verdeeld in provinciën", verklaart daar
e n t e g e n  h e t  B o n d s s t a t u u t  ( A r t .  1 ) :  

De Vlaamsche en Waalsche volken, voor
heen tot een Belgische bevolking samenge
voegd, worden als afzonderlijke volken er
kend. 

In Art. 4 wordt gezegd: 
de gebiedsgrens tusschen Vlaanderen en 
Wallonië is de taalgrens, welke de Vlaam
sche en Waalsche volken scheidt. 

Art. 5 noemt dan de provincies, die tot Vlaan
deren en ook die, welke tot Wallonië zullen be-
hooren. Art. 17 bepaalt de soevereiniteit. Het 
zegt: 

Vlaanderen en Wallonië, behoudens de 
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bepalingen van dit Bondsstatuut, besturen 
zich in volle soevereiniteit, krachtens de in 
dit tweede deel vervatte bepalingen, die als 
grondwet gelden voor elk der beide staten 
en met het vermogen om deze grondwet, over
eenkomstig het revisieartikel, te allen tijde te 
wijzigen, binnen de grenzen van het huidige 
bondsstatuut. 

De taak van den Bond wordt omschreven in 
Art. 135: 

De Bond vertegenwoordigt Vlaanderen en 
Wallonië tegenover het buitenland in alle 
zaken van gemeenschappelijk belang, en sluit 
ten aanzien van zulke zaken namens zijn 
leden, verdragen met vreemde mogendheden. 

De Bond onderhoudt geen eigen weer
macht (Art. 139). 

Vlaanderen en Wallonië vormen een tol-
eenheid (Art. 141). 

Wat de organen van den Bond betreft, is wat 
bepaald wordt in het Derde Deel, Titel II, zeer 
belangrijk. Art. 154, 2de alinea namelijk zegt, dat 

De bondsvergadering bestaat uit twee zen
dingen van ieder een en twintig leden van 
de volksvertegenwoordiging, d.i. Kamer en 
Senaat vereenigd, van eiken bondsstaat. 

Dan ook Art. 156: 
Geen besluit van de bondsvergadering, 

waartegen twee derden van de leden van een 
der beide zendingen zich verzet hebben, zal 
van kracht zijn. 

En Art. 162, hetwelk bepaalt, dat 
de bondsregeering bestaat uit een gelijk aan
tal Vlaamsche en Waalsche leden, die door 
den koning benoemd worden en den titel 
dragen van bondsministers. 

Hiertegen nu bestaan de volgende bezwaren. 
Het is niet aan te nemen, dat België ooit bereid zal 
zijn dit Statuut ongewijzigd aan te nemen en, 
voorondersteld, dat dit Statuut inderdaad uitdruk
king geeft aan de wenschen der Vlamingen, zal 
daarmee eenmaal te meer de wensch der Vlamin
gen gedwarsboomd zijn. Wat België ervan zal 
maken, zal weer niet wezen, wat de Vlamingen 
ervan verwacht hadden. Art. 23 van de tegen
woordige Belgische grondwet is, op den klank af, 
vrijgevig genoeg. Dat zegt: 

Het gebruik der in België gesproken talen 
is vrij; het kan slechts bij de wet geregeld 
worden en alleen voor de handelingen der 
openbare overheid en voor de gerechtszaken. 

Voor een land, waarin twee volken wonen, 
klinkt deze bepaling zeer liberaal. Het gebruik 
der talen is vrij. De wet moet wel regelingen 
treffen voor het gebruik der talen voor de hande
lingen der openbare overheid en voor de gerechts
zaken. De bezwaren liggen daarom niet bij de 
wet, maar, als steeds in België, bij de uitvoering. 
Want, zooals de onderteekenaars zelf zeggen in 
de M. v. T. met betrekking tot het gebruik van 

het Nederlandsch: 
,,Er is een tegenstelling van staatsbelang en 

volksbelang in Vlaanderen." 
Een Belgische Federale Staat Vlaanderen-Wal-

lonië zal een voortzetting moeten toonen van den 
tegenwoordigen toestand in andere vormen, die 
nieuwe reeksen grieven bij de Vlamingen in het 
leven zullen roepen, omdat België aan een kwaal 
lijdt, die niet te scheiden valt van zijn wording: 
Niet zoozeer geldt hier het feit, dat de staat uit 
twee of meer volken is samengevoegd (Zwitser
land toont, dat zooiets geen overwegend bezwaar 
is), dan wel, dat één dier volken uit een staat van 
verdooving begint te ontwaken, waarin het in ver
vlogen eeuwen geraakt was, en niet langer tevre
den kan zijn met zich opofferingen te getroosten, 
van wat zijn levenseischen geworden zijn. 

Het valt niet te betwijfelen, dat de Vlaamsch 
Nationalisten, bij wie, als groep, de dorst naar 
vrijheid is ontstaan, en die door hun stuwkracht 
en vuur het jongere Vlaanderen bezielen, steeds 
zullen weigeren beklemd te blijven in een staats
verband, dat het Vlaamsche wezen niet ten volle 
tot ontplooiing laat komen. Ik moet hier wel met 
eenige woorden het vitium originis van den Bel
gischen staat aantoonen en dan wijzen op de 
zwakke poging van het Federaal Statuut, om in 
een wetsbepaling dat kwaad te neutraliseeren. 

Dat de taalwetten van Willem I in het zuidelijk 
deel van het pas gestichte koninkrijk geen beter 
onthaal vonden, is ten deele al weer niet aan het 
België van dien tijd. maar aan het verleden te 
wijten. In zijn goed gedocumenteerd werk ,,A His-
tory of the Flemish Movement in Belgium" zet 
Dr. Shepard B. Clough of Columbia University de 
verhouding der talen in België uiteen. Terwijl de 
vroegste noordelijke grenslijn van het Fransch liep 
van Boulogne over Atrecht naar Kamerijk, om 
zich dan noordoostwaarts te buigen over Bergen 
naar Maastricht, loopt de grens thans een heel 
stuk noordelijker. Een kaartje van Paul Oszwald 
bij een artikel over „Volks- und Sprachgebiete in 
Nordwesteuropa," gepubliceerd in ,,Volk und 
Reich" December 1927, laat dit zien. Toch heeft 
het Vlaamsch zich nog in aanzienlijke mate 
gehandhaafd in den hoek tusschen Duinkerken en 
de Leie, hoewel die landstreek sedert eeuwen bij 
Frankrijk ingelijfd is. Na gewezen te hebben op 
den invloed van de Fransche taal en literatuur 
(tusschen de elfde en veertiende eeuw) op den 
adel in het graafschap Vlaanderen, vestigt Clough 
de aandacht op de vasthoudendheid van het 
Vlaamsch gedurende dien tijd op steden zooals 
Antwerpen en Brussel, waar de verordeningen 
(public acts) opgesteld werden in het Neder
landsch. In de veertiende eeuw kregen niet alleen 
de Fransche ridders maar ook het Fransch een 
klap in den Guldensporenslag: 

At a bound the Flemish language became 
the official tongue in the County of Flanders 
and it enjoyed new favours in private life. (A) 
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Iets dergelijks vindt dan plaats in Brabant en 
Luik. In navolging van G. Kurth in „La frontière 
linguistique en Belgique" spreekt hij vervolgens 
de bewering tegen, dat het huis van Bourgondië 
tegen het einde van de veertiende eeuw zou ge
tracht hebben Vlaanderen te verfranschen: 

They never hesitated to use Flemish when 
they appealed to their subjects for aid, and 
when, upon the death of Philip the Bold in 
1404, the Flemings demanded in return for 
oaths of fidelity that the Council of Flanders 
be located in Flemish-speaking territory and 
that Flemish be used in the trials before the 
Council and in certain administrative affairs, 
the new Count, John, the Fearless, did not 
hesitate on account of linguistic scruples to 
grant the Flemish requests. (B) 

Betreffende den strijd over het vraagstuk, welke 
taal toen in het gewone leven gesproken werd, 
komt Clough tot de conclusie, dat het niet te ont
kennen valt, dat het Fransch door een deel der 
bourgeoisie gebruikt werd, maar het Fransch 
slaagde er nooit in om het Vlaamsch te verdringen, 
en het werd nooit de taal van de groote menigte. 

Ook onder Spaansch bewind werd in het alge
meen het systeem gevolgd, dat de regeering de taal 
gebruikte van de onderdanen. Toen het Fransch iii 
de achttiende eeuw modetaal werd, gebruikte ook 
de Oostenrijksche regeering voor haar correspon
dentie gewoonlijk Fransch. 

But despite these facts Flemish was still 
employed for official business by the provin-
cial states and councils and by the cities of 
the Flemish provinces. (C) 

In 1788 kwam de eerste aanval op het Fransch 
in de „Verhandeling" van den advocaat VerZoi/ 
te Brussel ,,op d'onacht der Moederlijke Tael in 
de Nederlanden". Brussel is er dan al erg aan toe. 
De grootste steun echter kreeg het Fransch gedu
rende de Fransche overheersching van 1792-— 
1815. Toen was Frankrijk de baas in Z. Neder
land, waar de Fransche taal en beschaving onder 
de hoogere standen reeds zeer in aanzien stonden. 
Maar het eigenlijke volk sprak er nog Vlaamsch. 
Voor de Franschen bestond er echter slechts één 
taal, die overal gebruikt moest worden, n.1. het 
Fransch. Abbé Grégoire stelde zijn rapport voor 
de Conventie op. Hij stelde voor het Fransch over
al te verbreiden, want die taal had tóch al de 
achting van het geheele vasteland, zei hij. Hij ver
oordeelde alle dialecten, omdat die de politieke 
samensmelting en de propaganda van de waarheid 
beletten. Hij stelde o.a. voor, dat geen man zou 
mogen trouwen, tenzij hij de nationale taal, het 
Fransch, zou kunnen lezen, schrijven en spreken! 
De Conventie nam dit rapport aan en liet het 
drukken en verspreiden, maar heeft het nooit in al 
zijn consequenties uitgevoerd. 

Het zou te ver voeren de geheele verfransching 
van België in de genoemde periode te bespreken. 
Als machtig middel daartoe noemt Clough ook de 

lycea en een groep middelbare scholen, die tus-
schen het lager onderwijs en de lycea ingeschoven 
werden: 

This educational system, thoroughly French, 
proved a success and formed the generation 
which was tot direct affairs in the South 
during the Union of the Northern and the 
Southern Netherlands. It was this generation 
which found the Dutch political regime so 
distasteful in the years after 1815. (D) 

Voor de verdediging van mijn stelling heb ik de 
Amsterdamsche dissertatie van F. Blauwkuip 
(1920), ,,De Taalbesluiten van Koning Willem I", 
slechts noodig om daaruit de sabotage in België 
van de taalbesluiten van dezen vorst aan te stip
pen. Hij vond tegenover zich de Walen en de ver-
franschte bourgeoisie. Aan taalverordeningen 
waren die wel gewend, maar die hadden hen niet 
gedeerd: 

Inderdaad, zegt Blauwkuip, is er tusschen 
de jaren 1794 en 1814 in België sprake van 
een felle taaitirannie, die vooral in de Vlaam-
sche provincies aan den lijve is gevoeld (18). 

Op 1 Oct. 1814 werd een taalbesluit afgekon
digd, welks considerans toegeeft, dat het van de 
eene zijde 

noodzakelijk is het gebruik der Fransche taal 
in eenige gedeelten van België toe te laten, 
n.1. in die provincies, waar de Nederlandsche 
taal niet gebruikt wordt, maar acht het van 
de andere zijde billijk en rechtvaardig, dat het 
gebruik der Nederlandsche taal, welke de 
landtaal is, in alle streken van België wordt 
hersteld, waar ze gesproken en verstaan 
wordt (24). 

Het Nederlandsch werd de „landtaal", d.i. de 
taal van de regeering. De bordjes waren dus ver
hangen. 

Maar we weten allen, dat de Walen en de ver-
franschte bourgeoisie in België de consequenties 
van dit beginsel, nu het van Nederlandsche zijde 
werd toegepast, niet geduld hebben. Op zichzelf 
toch was het gebruik van de landtaal een Fransch 
beginsel. De Franschen noemden hun eigen taal 
„la langue nationale" ter onderscheiding van de 
talen en dialecten der verschillende aan hen onder
worpen, of van hen afhankelijke volken, en van 
hun tirannieke toepassing heb ik reeds melding 
gemaakt. 

De felste tegenstander van Koning Wil-
lems taalpolitiek, Nothomb, heeft moeten 
erkennen, zegt Blauwkuip, dat eenheid van 
taal één van de meest werkzame grondbegin
selen van de nationale eenheid is. Maar, 
vraagt hij (Nothomb), indien zulk een een
heid niet bestaat, moet men die dan najagen 
tot iederen prijs? (34) 

Het is inderdaad belangwekkend zulk een 
vroege ontkenning van de eenheid van België te 
vinden. We zouden die gaarne nog vroeger ge
hoord hebben: van de verfranschte bourgeoisie ten 
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opzichte van de Fransche pogingen om het Neder-
landsche element te verfranschen. Minister de 
Coninck meende nog, dat men de uiterste voor
zichtigheid in acht diende te nemen, en men ook 
zelfs in de Vlaamsche provincies de uitsluitende 
invoering der (Nederlandsche) landtaal op reke
ning van den tijd moest stellen. Aan het Fransche 
voorbeeld moet het ook geweten worden, dat 
Minister de Coninck voorstelde om door het op
richten van goede scholen de specifiek Waalsche 
provinciën tot het bezigen der landtaal voor te 
bereiden. De moderne strijders voor volksbehoud 
zullen dat laken. 

Er is een goede reden, waarom we in dien tijd 
te weinig merken van algemeene waardeering 
onder de Vlamingen van des konings pogingen. 
Blauwkuip noemt die: 

Een zeer belangrijke omstandigheid werd 
door den koning geheel uit het oog verloren. 
Weliswaar was het Nederlandsch de moeder
taal der Vlaamsche Belgen, maar het aantal 
van hen, die de beschaafde schrijftaal behoor
lijk kenden, bleef uiterst gering. Dat dit zoo 
was, stelt Prayon van Zuylen op rekening der 
geschiedenis. Onder het Oostenrijksch en 
Fransch bestuur werd de Vlaamsche taal ver
worpen en veracht; niemand in België had in 
dien tijd een letterkundige kennis van het 
Vlaamsch opgedaan en zeer weinigen hadden 
het verder gebracht dan de gebruikelijke om
gangstaal, door de gewestelijke en plaatselijke 
tongval ontsierd (58). 

De minder ontwikkelde burgers konden en de 
beschaafde lieden wilden het Nederlandsch niet 
verstaan. Om een voorbeeld te geven: Den 22sten 
April 1815 werd een nieuwe grondwetscommissie 
ingesteld. Ze bestond uit van Hogendorp als pre
sident en drie en twintig leden; de vergaderingen 
hadden ten huize van van Hogendorp plaats. Van 
Hogendorp schrijft daarover: 

Wij moesten wel de Fransche taal gebrui
ken, alzoo eenige leden geen woord Hol-
landsch verstonden. Bij deze gelegenheid 
merkte ik nogthans al op, dat die heeren zich 
het Hollandsch of Vlaamsch schamen, omdat 
het in hun mond een patois is; doch dat zij 
het besprokene en een courant verstaan (78). 

Door de Walen, de verfranschte Vlaamsche 
bourgeoisie en de Franschen in België onophoude
lijk en fel aangevallen, en door de Vlamingen 
niet voldoende gesteund, is de tegenstand des 
konings bezweken. 

Na den val (G.80) x) van Napoleon was België 
niet meer geweest dan een aantal departementen 
van het Fransche keizerrijk, veroverd door, en ter 
beschikking van de bondgenooten. Het was aan 
Nederland toegevoegd om, in Engelands belang, 
een sterken afweer tegen Frankrijks opdringen te 

1) G: De Groot-Nederlandsche Gedachte. Historische enj 
Politieke Beschouwingen door Dr. P. Geyl, Hoogleeraar 
aan de Universiteit te Londen. 1925. 

kunnen uitoefenen. Alléén (G. 84) omdat Europa, 
en voornamelijk Engeland, het niet toeliet, kon 
België geen deel van Frankrijk blijven. Men wilde 
aan Frankrijk ook het Fransche Walenland niet 
geven, en zoo ontstond België met twee volks
elementen: de Nederlandsche Vlamingen en de 
Fransche Walen. 

In 1830 bleek de aantrekkingskracht van Frank
rijk opnieuw. Mede onder den invloed van de 
Juli-revolutie in Frankrijk, brak de opstand in 
Brussel uit. De leiders verlangden een Unie met 
Frankrijk. Buiten Brussel vonden ze hun eerste en 
vastbesloten helpers in de Waalsche provincies, 
vooral in Luik, en honderden actieve medewerkers 
stroomden toe uit Parijs. Door Vlaamsche histo
rici (G. 153) — Fris en Fredericq — is opge
merkt, dat de Vlamingen zich slechts schoorvoe
tend lieten meesleepen. 

The constitutional convention, which met 
to construct the political framework of the 
Belgian state was indeed an assemblée bour-
geoise and one might add „fran<;aise". (L) 

zegt Clough onder verwijzing naar Pirenne. De 
voorloopige regeering maakte het Fransch de offi-
cieele taal van den nieuwen staat. Echter hadden 
sedert de revolutie overal in Europa 

de volken hun intrede gedaan in de groote 
politiek. Vroeger zou dat andersom hebben 
kunnen gebeuren, nu moest de verfransching 
van Vlaanderen onvermijdelijk voorafgaan 
aan de volledige en finale opslorping van 
België in het Fransche politieke stelsel 
Het Vlaamsche bewustzijn, dat door het Ne
derlandsch regiem niet gewekt had kunnen 
worden, werd wakker onder den schok van 
de eerste Belgische pogingen om het van kant 
te helpen (G. 22). 

1830 kan als bewijs gelden, dat het Walendom tot 
vol bewustzijn van zijn rechten was gekomen. 

Na de scheiding van Vlaanderen en Noord-
Nederland werd de Vlaamsche beweging spoedig 
geboren. Het is mijn doel niet hier al de phasen 
van het verzet der Vlamingen tegen de Waalsche 
overheersching na te gaan. Prof. Geyl zegt (95): 

Verscheiden jaren lang bleef de beweging 
zwak. Zij was literair en romantisch in haar 
aanvang en het kon moeilijk anders, daar het 
volk, welks zaak zij bepleitte, in de aktieve 
politiek nog maar een gering aandeel had. 
Toen dat in België veranderde, gelijk het in 
geheel West-Europa deed, toen de massa 
geëmancipeerd werd, verkreeg de Vlaamsche 
beweging onvermijdelijk een ander karakter. 
Zij zocht haar rechtvaardiging niet langer 
hoofdzakelijk in de idealisatie van de Vlaam
sche cultuur, die zij van den ondergang tracht
te te redden, maar in de nooden van het 
Vlaamsche volk, welks stoffelijke belangen te 

,i lijden hebben, zoolang zijn taal niet tot haar 

I volle recht is gekomen in administratie, ge
recht, en vooral onderwijs. Zoo is de Vlaam-
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sche beweging een groote sociale en democra
tische beweging geworden. 

Die strijd gaat op taal- en sociaal gebied o.a. 
tegen de verfransching, die zich van Brussel steeds 
verder uitstrekt door annexatie van Vlaamsch 
gebied; tegen de verfransching in en om het groo
te kolenbekken in de Kempen; tegen de macht van 
het Brusselsch kapitaal en zijn verfranscht dienst
personeel in de groote steden; tegen de macht der 
Walen in de vakscholen, waar het onderwijs door 
den Vlaming niet kan begrepen worden; tegen de 
bevoorrechting van den goed ontwikkelden Waal-
schen vakarbeider boven den door gebrek aan 
onderwijs achterlijken Vlaming. 

Het is wel duidelijk, dat de taalbelangen van 
Vlamingen en Walen onvereenigbaar zijn. Slechts 
de onderwerping van den Vlaming aan het 
Waalsch eigenbelang houdt België aanéén. Des 
te meer de Vlaming zich bewust wordt, des te 
meer zal het economisch nadeel, dat hij onder
vindt uit de ondergeschiktheid van zijn taal aan 
Waalsche belangen, hem tot opstand brengen. 

Er zou ontzettend veel in België moeten veran
deren, indien het Federaal Statuut, zooals het er 
nu uitziet, ooit aangenomen zou worden. Hoeveel 
voeten het in de aarde heeft een eenvoudig wetje 
ten bate van het Vlaamsch erdoor te krijgen, be
schrijft Clough (154): 

This bill was, it may seem, of small im-
portance. It did not alter the situation of the 
Walloon provinces at all, nor that in the 
public schools in Flanders. It was aimed sole-
ly at forcing Flemish on Catholic institutions 
in Flanders. Despite its limited scope it was 
the subject of debate for months. Both Wal-
loons and Flemings argued desperately for 
their respective languages. The former ac-
cused the latter of desiring the partition of 
Belgium. The latter claimed that the Wal-
loons were interfering in affairs that were 
not theirs. The press was equally divided. 
< E >  ,  ,  

Inderdaad, het zou belachelijk zijn, als het niet 
zoo treurig was. In een Kamer, waar deze stem
ming heerscht, had dan eenige maanden geleden 
het Federaal Statuut, dat de Waalsche en Frans-
quillonsche overheersching zou breken, besproken 
en zelfs aangenomen moeten worden! Het feit zelf, 
dat het Federaal Statuut geen bespreking werd 
waard gekeurd, bewijst, hoe de Belgische Tweede 
Kamer staat tegenover specifiek Vlaamsche be
langen. 

En nu zou, volgens Art. 154, de Bondsvergade
ring voor de bespreking van gemeenschappelijke 
belangen bestaan uit twee zendingen van ieder 
een en twintig leden van de volksvertegenwoor
diging. We denken hier b.v. aan de regeling van 
de verhouding tot Frankrijk. Deze zaak, die Vlaan
deren zoo nauw aangaat, zou beslist worden door 
een en twintig Walen, en een en twintig anderen, 
bestaande uit fransquillons, minimalisten van de 

groep van Dr. van Cauwelaert, Vlaamsche Fede
ralisten en Groot-Nederlanders. Het is moeilijk 
aan te nemen, dat de uitslag van zulke stemmin
gen de Vlamingen zou bevredigen. 

En het gevolg daarvan zou zijn, dat de Groot-
Nederlanders even vurig als eerst tegen het be
staan van België bleven strijden: 

Al zullen de bewuste Vlamingen ook altijd 
een parlementaire minderheid blijven, zoodra 
zij van een nationalistischen geest bezield 
worden, zal België het even onmogelijk vin
den hen te regeeren, als Engeland het vond 
de Ieren te regeeren (G. 37). 

Aan den anderen kant, welk belang hebben de 
Walen bij het voortbestaan van België, als hun 
eens werkelijk de macht ontnomen wordt, door
dat de Vlamingen zelfstandig zouden worden. Zij 
voelden zich thuis in het Franschsprekende België. 
Alles schikte zich naar hen; zij gaven den toon 
aan. In een België, waarin de Vlamingen den toon 
zouden aangeven, zouden de Walen spoedig tot 
de conclusie komen, dat ze Franschen zijn, en 
daarnaar handelen. 

Men denke toch niet, dat het Belgicisme 
van de Walen de aanvaarding beteekent van 
een mystieke eenheid tusschen Walen en Vla
mingen. Het is een leus om er de onderwer
ping van Vlaanderen aan de Fransche supre
matie mee te bedekken. Wanneer die supre
matie gebroken wordt, zullen de Walen dan 
nog heil zien in België? Zullen ze dan niet 
ronduit vereeniging met Frankrijk nastreven, 
zooals zij immers in 1930 al wilden en zooals 
booze stemmen telkens weer bepleiten, ieder 
keer, dat de Vlaamsche beweging het pooverst 
succes behaalt? (G. 40.) 

Om aan te toonen, hoe men van Fransche zijde 
hierover denkt, diene tot besluit het volgende: 

In een werkje ,,Le Problème de 1'Anschluss (du 
Danube a la Meuse)", Parijs 1927, houdt Alphon-
se Jouet, Parijsche avocat honoraire, zich bezig met 
de grieven der Walen, waarvan de voornaamste 
wel is het twee talen stelsel in het Belgisch leger. 
De gelijkheid der beide talen in België noemt hij 
tirannie tegenover de Walen: 

Cette tyrannie ne se développait pas sans 
rencontrer de résistance et une lutte s était 
engagée, dont il n'est pas excessif de dire que 
la Belgique est en train de périr. (F) 

Hij bespreekt en billijkt het oprichten der Waal
sche vereenigingen, die op scheiding en aanslui
ting bij Frankrijk aansturen. De eisch voor ge
lijkheid van het Vlaamsch met het Fransch noemt 
hij een valsch dogma. Dat zet de Walen maar 
achteruit. Hij citeert de woorden van Jennissen, 
Luiksch afgevaardigde, gesproken in de Kamer op 
19 Juli 1929: 

L'égalité des langues, c'est en fait, 1'inéga-
lité des Wallons devant 1'accession *uv 
emplois. (G) 
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En dat mag niet, als het een Waal betreft. Hij 
geeft ook het politieke doel aan der Vlamingen: 

Les flamingants ne s'arrêteront qu'après 
avoir obtenu 1'indépendance de la Flandre, 
qu'ils réuniront a la Hollande, sa vraie patrie, 
( H )  

en concludeert tot de verdeeling van België, bij 
welks voortbestaan Frankrijk geen belang heeft: 

Un partage n est coupable que lorsqu'il 
déchire un peuple, c'est-a-dire un être vivant, 
comme le fut le partage de la Pologne, le plus 
grand crime de 1'histoire moderne. (I) 

Ik wensch mijn verdediging te eindigen met de 
woorden, die duidelijk aantoonen, wat het vader
land wordt der Walen, en daarmee de juistheid 
van het tweede lid van mijn stelling nog beter te 
doen blijken: 

Dans le redoutable problème que fait sur-
gir la question de 1'Anschluss, la France n'est 
pas demanderesse. Quelles qu'aient été les 
injustices dont elle a souffert, elle se contente 
de ses frontières. 

Mais a une condition toutefois: c'est qu'on 
ne bouleverse pas 1'Europe en adoptant un 
autre critérium pour délimiter les peuples. 

Car, s'il est admis que la frontière va 
jusqu'a la race et que la langue parlée est le 
signe de la race, si en d'autres termes le prin
cipe des nationalités devient le droit public 
du continent, la France n'oubliera pas que 
trois millions et demi de Wallons, las d'être 
opprimés par les Flamingants, vivenf en 
dehors des ses limites actuelles. (K) 

A. Op eens werd het Vlaamsch de ambtelijke taal in het 
graafschap Vlaanderen en genoot het nieuwe gunsten 
in het dagelijksch leven. 

B. Nooit aarzelden zij om Vlaamsch te gebruiken, als ze 
hun onderdanen om steun vroegen. En toen, bij den 
dood van Philips den Stoute in 1404, de Vlamingen, 
in ruil voor hun eed van trouw, eischten, dat de Raad 
van Vlaanderen op Vlaamsch-sprekend gebied verblijf 
zou houden, en dat Vlaamsch bij het gerechtelijk onder
zoek voor den Raad gebruikt zou worden, als ook in 
zekere bestuurszaken, aarzelde Jan zonder Vrees niet, 
wegens bezwaren tegen de taal, om aan het verzoek 
der Vlamingen te voldoen. 

C. Maar niettegenstaande deze feiten werd het Vlaamsch 
nog steeds in ambtelijke zaken gebruikt door de provin
ciale staten en raden, en door de steden der Vlaamsche 
provincies. 

D. Dit door en door Fransche onderwijsstelsel bleek een 
succes en vormde het geslacht, dat gedurende de ver-
eeniging der Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in 
het Zuiden de zaken zou besturen. Juist dit geslacht 
gevoelde zulk een tegenzin voor het Nederlandsche 
staatsbestuur in de jaren na 1815. 

E. Toch schijnt dit wetsvoorstel slechts van weinig be
lang. Het veranderde de positie der Waalsche provin
cies op geen enkele wijze, noch den toestand in de 
openbare scholen in Vlaanderen. Het diende uitsluitend 
om Katholieke instellingen in Vlaanderen te dwingen 
Vlaamsch te gebruiken. Niettegenstaande de beperkte 
strekking werd er maanden lang over geredetwist. Zoo
wel de Walen als de Vlamingen bepleitten met wan-
hopigen ernst de verdiensten van hun taal. De Walen 
beschuldigden er de Vlamingen van op de scheuring van 

België aan te sturen. De Vlamingen beweerden, dat de 
Walen zich met de zaken van anderen bemoeiden. De
zelfde verdeeldheid werd men in de pers gewaar. 

F. Die dwingelandij ontwikkelde zich niet zonder tegen
kanting te ontmoeten, en daaruit is een worsteling 
voortgesproten, waaraan, zooals men zonder overdrij
ving kan zeggen, België ten gronde gaat. 

G. Gelijkheid der talen is, inderdaad, de achteruitstelling 
der Walen bij het vinden van betrekkingen. 

H. De Flaminganten zullen niet rusten, voordat ze de on
afhankelijkheid van Vlaanderen verkregen hebben, dat 
ze dan bij Holland, hun ware vaderland, zullen voegen. 

I. Geen scheuring is laakbaar, behalve die, welke een volk 
uiteen rukt, d.w.z. een levend wezen, zooals dat het 
geval was met de verdeeling van Polen, de grootste 
misdaad der nieuwe geschiedenis. 

K. Bij het ontzaglijk vraagstuk, dat de kwestie der 
Aansluiting te voorschijn roept, treedt Frankrijk niet op 
als eischeres. Van welke onrechtvaardigheden Frankrijk 
ook te lijden heeft gehad, het is tevreden met zijn 
grenzen. Maar dan op één voorwaarde, n.1., dat men 
Europa niet onderste boven keert door een ander 
leidend beginsel te aanvaarden om de grenzen van de 
volkeren af te bakenen: want als men aanneemt, dat de 
grens zich uitstrekt zoover het ras woont, en dat de 
gesproken taal het kenmerk is van het ras, indien, met 
andere woorden, het beginsel der nationaliteit het pu
bliek recht op het vasteland wordt, dan zal Frankrijk 
niet vergeten, dat drie en een half millioen Walen, die 
de onderdrukking door de Flaminganten moe zijn ge
worden, buiten Frankrijks tegenwoordige grenzen leven. 

L. De constitutioneele conventie, die bijeen kwam om het 
politieke geraamte van den Belgischen staat ineen te 
zetten, was, inderdaad, een bijeenkomst van de bour
geoisie en, zou men eraan toe kunnen voegen, een 
Fransche bijeenkomst. 

EEN TELEURSTELLEND ANTWOORD 
VAN „NEDERLANDSCH-INDIË" 

In ..Nederlandsch-Indië" (het orgaan der Va-
derlandsche Club) van 15 Januari j.1. beantwoordt 
de Redactie-Commissie van dit blad mijn protest 
tegen het gebruiken van de woorden „Groot-
Nederland en ..Groot-Nederlanders" in een ge
heel anderen, ten deele tegenovergestelden zin als 
die, welke burgerrecht heeft verkregen, maar die 
den Tropischen Nederlanders schijnt te zijn ont
gaan: het geheel van de door staatsgrenzen ver
brokkelde Nederlanden, het geheel der Neder
landsche volksgenooten, die door éénzelfde bescha
ving, éénzelfde taal, een gemeenschap vormen. 

..Beantwoordt", dat is eigenlijk wat te veel 
gezegd. Want een verklaring, een verdediging van 
het zich onrechtmatig toeëigenen van een bena
ming, waarmee sinds lang iets anders pleegt te 
worden aangeduid, blijft achterwege. Als wij ech
ter tusschen de regels door lezen, luidt ze: „het 
geschiedde niet opzettelijk, maar wij wisten er niets 
van". 

Dit is zeker, onze Indische volksgenooten weten 
er nög heel weinig van, en willen er klaarblijke
lijk ook niets meer van weten. Dat blijkt wel 
uit het eenige antwoord, dat de Redactie van 
„Nederlandsch-Indië" geeft, een antwoord op 
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mijn verzoek eens wat meer aandacht te schenken 
aan de Dietsche zaak, dat aldus luidt: 

„De Dietsche zaak kunnen wij onze belang
stelling bezwaarlijk geven. Voor ons is er maar 
één Nederland, en dat is het land tusschen Dollart 
en Schelde, de bakermat van onze historie als 
mogendheid. Wij weten dat Prins Willem van 
Oranje zich zeer veel moeite heeft getroost, om 
alle „Nederlandsche Gewesten" te vereenigen, 
doch het mocht hem niet gelukken. 

Eenzelfde poging, in 1815 herhaald, had even
min succes. Daarmede is voor ons deze zaak afge
daan. Wij hebben de handen vol in eigen land, om 
ons volk de zoo hoog noodige vaderlandsliefde bij 
te brengen, alsmede het besef, dat Nederland met 
zijn overzeesche gebieden een groote en machtige 
eenheid vertegenwoordigt, waarop elk rechtgeaard 
Nederlander trotsch behoort te zijn. Buiten de 
Rijksgrenzen wenschen wij ons niet te begeven. 
Wij wenschen ons te bepalen tot de practijk en 
ons van droombeelden te onthouden! ' 

„Voor ons is er maar één Nederland het 
is alsof wij een stem uit een ver verleden hooren, 
al is het in werkelijkheid nog slechts enkele tien
tallen jaren geleden, dat vrij algemeen in dezen 
geest werd gesproken. Hoe weinig blijkt men 
daar in het verre Indië mee te leven met de ge
wijzigde opvattingen over „land" en „volk en 
„vaderlandsliefde"! 

En die ongelooflijk oppervlakkige uitlating over 
de tweemaal mislukte poging! !) Laat ons een 
oogenblik aannemen, dat het juist ware, dat wij 
ten derde male een zelfde poging willen doen, dan 
past de vraag: Hebben onze tropische Nederlan
ders zelfs het oud-Nederlandsche spreekwoord: 
driemaal is scheepsrecht, vergeten? Zooals zij de 
geschiedenis van de eerste jaren van den opstand 
tegen Spanje, en die van de jaren 1815—'30 klaar
blijkelijk hebben vergeten? En is het bij hen ge
woonte geworden, een poging op te geven, als zij 
tweemaal is mislukt? Jan Pietersz. Coen zou over 
zulke Nederlanders het hoofd hebben geschud... 

Het is moeilijk, van gedachten te wisselen met 
menschen, die zoo volkomen onkundig zijn van 
onze opvattingen, en die zelfs zeggen, dat te willen 
blijven. Ik bepaal mij dan ook tot nog slechts 
enkele opmerkingen, in de hoop, dat deze zoo 
vervreemde Nederlanders zich nog even de moeite 
willen geven, ze te lezen: 

De Dietsche gedachte is geen droombeeld, maar 
de nuchtere waarheid, dat een „rijk een door 
menschen, een „volk" een door God gemaakte 
eenheid vormt, en dat laatstbedoelde eenheid 
bóven de eerstbedoelde gaat, waarvan generaals, 
admiraals en diplomaten de grenzen trokken. Een 
Javaan moge Nederlandsch onderdaan zijn, hij 
behoort niet tot het Nederlandsche volk. En een 
Vlaming moge geen Nederlandsch onderdaan zijn, 
hij behoort wèl tot dat Nederlandsche volk. En 

1) Vooral de bewering, dat in 1815 de poging is her
haald, is al zeer dwaas. 

wat dat droombeeld betreft, dat is niet de Dietsche 
Gedachte zelf, maar dat is het Dietsche Ideaal, 
voortkomend uit het besef, dat de grenzen, die de 
generaals, admiraals en diplomaten hebben ge
trokken, de eenheid van het Nederlandsche volk, 
de kracht op cultuurgebied, die ervan zou kunnen 
uitgaan, schaden. 

Gij Nederlanders in de verte, zegt de handen 
vol te hebben, met uw volk de zoo hoog noodige 
vaderlandsliefde bij te brengen. Maar ik geef u 
de verzekering, dat gij daarin niet zult slagen, als 
gij voortgaat het begrip „vaderlandsliefde" met 
rijksgrenzen te doen samenvallen. Liefde voor het 
eigene, de eigen beschaving, de eigen taal, zij 
vormt het cement voor onze Nederlandsche een
heid. Maar laat, wat ik u bidden mag, de rijks
grenzen buiten beschouwing, zoolang zij niet met 
dat eigene samenvallen. Ik ben ervan overtuigd, 
dat voor u, heeren van de Vaderlandsche Club, 
het begrip vaderlandsliefde nog inhoud heeft, 
omdat gij het, zij het onbewust, met een gezonde 
liefde voor het eigene verbindt. Maar steeds aan
zienlijker in aantal worden zij, die gij door uwe 
ouderwetsche, hol-klinkende „vaderlandsche-Rijk"-
leuzen, van vaderlandsliefde afkeerig maakt. Gij 
moogt niet gelooven in het Dietsche Ideaal — het 
zij zoo. Maar gij moet de Dietsche Gedachte als de 
eenig juiste bron van vaderlandsliefde voor den 
Nederlander erkennen, of gij zult niet slagen. Gij 
zegt liefde te hebben voor „de bakermat van onze 
historie als mogendheid": de bakermat van de 
Nederlandsche beschavingsgeschiedenis (Zuid-
Nederland) is ons niet minder lief, en wij geloo
ven, toch eigenlijk ook u, als gij even wilt naden
ken, en u van ingeprente begrippen kunt losmaken. 
Maar met liefde voor bakermatten komen wij er 
niet meer. Wat bindt ons, Nederlanders, dat is de 
vraag, die niet met holle leuzen moet worden be
antwoord. En evenmin met een blik alleen op 
rijksgrenzen. 

Ten slotte nog iets, op gevaar af, dat de „rijk-
sche" oogen zich reeds van dit „volksche ge
schrijf hebben afgewend, op gevaar af, ook, dat 
de Opstelraad van dit blad mij verzoekt, zulk een 
teere kwestie maar liever te laten rusten, omdat 
daarover in onze kringen verschil van meening 
heerscht: 

Ik behoor tot die Dietschers, die wel (gelijk wij 
allen) bevrijding van onderdrukte volken wen
schen, en voor wie het een ideaal is, dat elk volk 
zich zelf in volkomen vrijheid bestuurt, maar die 
er tevens vast van overtuigd zijn, dat het Neder
landsche eigenbelang hetwelk met zich brengt, dat 
Nederland in Indië de oppermacht blijft behouden, 
niet in strijd is met het belang van de talrijke 
volken, die den Indischen Archipel bewonen, en 
die trouwens niet „onderdrukt", maar overheerscht 
worden; die er vast van overtuigd zijn, dat het 
einde der Nederlandsche overheersching aan de 
Indische volken niét de bevrijding en het geluk zal 
brengen, en die daarom meenen, dat wij ons ge-
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rust mogen laten leiden door een zelfzucht, waar
van niemand praktisch nadeel ondervindt, dan... 
andere staten; die het een gevaarlijke dwaasheid 
achten, ten bate van een van die staten Neder
land te verarmen en het te ontdoen van gebieden, 
waarin Nederlandsche kunde en ondernemings
geest vaak meer tot ontplooiing kunnen komen, 
dan in het kleine Moederland, iets wat den Neder-
landschen naam in de wereld ten goede komt. En 
ik sta dus, zooal niet naast, dan toch niet tegen
over de mannen van de Vaderlandsche Club. 

Maar juist daarom betreur ik het zoozeer, dat 
deze verre Nederlanders nog in reeds oude 19de 
eeuwsche opvattingen van vaderlandsliefde ver
strikt zitten. En het is mij ook onbegrijpelijk, dat zij 
zich nog nimmer de vraag hebben gesteld, of het 
voor het behoud van Indië volkomen onverschillig 
is, of 7 danwel 12 millioen Nederlanders de kern 
vormen van het Rijk der Nederlanden. Die kwestie 
heeft voor U niet afgedaan, heeren, en het is zeer 
kortzichtig van U, dat gij ze uit den weg gaat. 

Versta mij wel: ons droombeeld is niet uit 
machtswellust voortgekomen, en een krachtiger 
Nederlandsche staat is voor ons ten hoogste mid
del, geen doel. Maar dat gij niet inziet, dat de 
verwezenlijking van ons Dietsche Ideaal U aller
minst koud kan laten, zelfs al laat de strijd der 
onbevrijde Nederlanders in West-Europa U vol
komen koud (zooals helaas het geval schijnt te 
zijn), dat geeft toch wel blijk van een teleurstel
lende beperktheid van blik, waaraan weliswaar 
ook nog vele landgenooten in de lage landen aan 
de zee lijden, maar die wij van overzeesche Ne
derlanders niet hadden verwacht. 

Intusschen, laat het ons dankbaar erkennen: 
deze kortzichtigheid heeft dit goede, dat, al ont
houdt zij ons medestrijders, bondgenooten, zij 
tevens verhindert, dat men ons, Dietsche idealis
ten, „imperialisme" kan aanwrijven. Maar zij is 
er niet minder verwonderlijk om. 

G. N. 

HET TOONEELSPEL WILLEM DE 
ZWIJGER DOOR PAUL DE MONT 

Op Woensdag 8 Maart j.1. werd door het Na
tionaal Vlaamsch Tooneel, onder leiding van Staf 
Bruggen het tooneelspel Willem de Zwijger door 
Paul de Mont, geschreven op verzoek van het 
Dietsch Studenten Verbond, in den bijna geheel 
gevulden Stadsschouwburg te Amsterdam opge
voerd. 

Het stuk zelf heeft sterk het karakter van een 
reeks monologen gekregen, omdat de karakters 
van bijv. Alva, Armenteros en Uilenspiegel niet 
voldoende uitgewerkt geworden zijn om door te
genspel dramatische spanning te scheppen. Sinds 
de lezing van het stuk had de schrijver bijv. het 
dramatisch „pendant" van I, 3 in VI, 3, het tweede 

tweegesprek tusschen Armenteros en Oranje, ge
schrapt, waardoor steeds meer tafereel na tafereel 
verband hield met het boek der historie, terwijl 
aan den anderen kant weer telkens getracht is 
symboliek te geven zooals bijv. het ,,kop-af"-ge-
baar van Alva, de kennismaking van Hembyze 
met Oldenbarneveldt, de hier weinig geslaagde 
Pieta-groep van Juliana van Stolberg met Oranje-
Deze beide gedachten vindt men in het stuk steeds 
terug en beider tooneeleischen kruisen elkaar nog 
al eens 

Nu kan men een belangrijk deel van dit „didac
tische" element, dat in deze monologen vervat 
werd, op rekening schrijven van de bekommernis 
van den schrijver om vooral het Vlaamsche pu
bliek vertrouwd te maken met de goeddeels slecht 
bekende geschiedkundige feiten — en Paul de 
Mont heeft dat met een goed politiek begrip ge
daan — hetgeen voor Rijksnederland zeker minder 
noodig was, maar dan dient in elk geval erkend, 
dat door dit bijna oningeperkt-alléén-aan-het-
woord-zijn niet alléén veel mogelijkheden tot 
„actie" verstikt werden, waardoor de levendigheid 
zeer leed, doch ook aan den dialoog en het tegen
spel te weinig aandacht werd besteed. Oranje had 
alles toch niet zélf behoeven te zeggen? Een speler 
als Staf Bruggen heeft ons door zijn prachtig spel 
veel van de zwakheid doen vergeten, doch niette
min kregen door het veelal niet uitgewerkte der an
dere personen, de karakters van Egmont en Alva 
geen diepte, terwijl ook de Ulenspiegel-figuur en 
in het bijzonder de speler daarvan, John Duvosel. 
weinig kans kreeg zich te ontplooien. Ook Oranje s 
tegenpool, Philips II, bood door de eenzijdige, 
frenetieke gepijnigdheid wel „effect", doch even
min een tegenspel. Zoo is er door de Mont te 
weinig kans geschapen voor een waarlijk drama
tische vertolking en bleef de voorstelling bijna be
perkt tot een juist voor een volkstooneel wel merk
waardige glansrol alleen. 

Daarmede zijn wij wel geheel bij het spel geko
men, dat over het algemeen genomen dezen indruk 
naliet dat Staf Bruggen als de modern-begrepen 
Oranje ons zeker deze figuur nader gebracht heeft. 
Dat is zeker iets heel belangrijks tijdens deze Wil
helmus van Nassouwe-herdenking, doch voor een 
artistiek succes van een historisch drama hadden 
er ook nog andere voorwaarden vervuld moeten 
zijn. Niettemin kan men blijde zijn een zoo levende 
Oranje te hebben gezien gekregen, ook al heeft 
dit de Amsterdamsche dagbladcritiek tot een bui
ten verhouding strenge afkeuring verleid. 

Maar dat niettemin Staf Bruggen iets in ons 
levend maakte, dat zijn spel bezielde, is niet te 
loochenen, neen, gelukkig bleek uit den bijval, dat 
het verstaan en gewaardeerd was. Want zoo werd 
het een nationale en levende hulde, aan den Zwij
ger gebracht. 

J. H. BROEKMAN. 
Amsterdam, 10 Maart 1933. 
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HET LEO SIMONS-GEDENKBOEK 

Bij de Wereldbibliotheek kwam een gedenkboek 
uit, gewijd aan de nagedachtenis van een mensch, 
die niet vergeefs geleefd en gestreefd heeft. 

Ik heb als velen, Simons gekend, goed gekend 
zelfs, zoowel in den tijd, dat hij een werkzaam 
aandeel nam aan het werk van het Algemeen Ne-
derlandsch Verbond, als daarna, toen na mijn 
terugkeer uit China, wij elkander weder ontmoet
ten bij den Vlaamschen strijd. 

Maar wie meende Simons te kennen, zal uit dit 
gedenkboek lezen, hoeveel méér hij was, welk een 
groote greep zijn geest had op tal van vraagstuk
ken en vooral, hoe mooi zijn karakter was. 

Waarlijk leed ons volk een verlies, dat des te 
scherper doet gevoelen, hoe gering in Nederland 
het aantal mannen is, dat hart en ziel wijdde aan 
ons volk, ons Nederlandsche volk, dat Vlaanderen 
mede omvat. Uiteraard, omdat hij in het Noorden 
geboren was en, behoudens een verblijf in Enge
land, daar zijn dagelijksch arbeidsveld lag, is het 
aantal van hen, die tot dit werk bijdroegen uit het 
Noorden, grooter dan uit het Zuiden. 

Wij zien hem herleven in zijn werk op menig
vuldig gebied. Zijn aandacht voor het Tooneel, de 
Volkskracht, Volksontwikkeling, Openbare lees
zalen, Kunstnijverheid. En dan natuurlijk als uit
gever en bovenal als Vondelvereerder. Dit wordt 
doorkruist, of liever bekroond, door zijn arbeid op 
Groot-Nederlandsch gebied. 

Hoe en wanneer werd deze veelzijdige geest 
Groot-Nederlander? Dat wordt ons geschetst in 
verschillende bijdragen van Geyl, Schamelhout, 
Leo Meert, Emm. de Bom, een overdruk uit Neer-
landia; de in het werk opgenomen verklaringen 
van Borms voor den Raad van Vlaanderen; van 
Hendericks en Angermille voor het Vlaamsche 
Front en Mej. Schenk voor het Dietsch Studenten
verbond en ook de Radio-rede van Ritter. 

Zijn eerste aanraking met Vlaanderen kwam tot 
stand op het Nederlandsch Letterkundig Congres 
te Gent in 1891, waarover hij in „de Gids" zijn 
hart luchtte. Naast waardeering voor wat er in 
Vlaanderen gebeurde, was hij beducht voor het 
medesleepen der Hollanders in den strijd tegen de 
Walen. Op dit artikel vatte men vlam in Vlaan
deren met een geschrift: „Een Nederlander, die 
de flaminganten versmaadt", wat voor een deel 
op lichtgeraaktheid schijnt berust te hebben. 

Twee jaar later vertrekt Simons naar Londen en 
blijft daar tot 1900, zoodat hij een deel van den 
Boerenoorlog beleefde te midden der Engelschen. 
onder wie hij het voor de Boeren opneemt. 

Teruggekeerd in Holland in 1901, houdt hij 
reeds in October van dat jaar een rede te Ant
werpen. Hij wordt dan de Kampioen der Volks
kracht-gedachte die hij op verschillende congres
sen bepleit en treedt in het Bestuur van Groep 
Nederland van het A.N.V. 

De oorlog brengt een scheuring te weeg tus-

schen Vlamingen, die diep invreet in het A.N.V., 
waardoor het Verbond ook na den oorlog ver
lamd wordt en het houden der Letterkundige 
Congressen onmogelijk blijkt. 

Tijdens dien oorlog behoort Simons' hart bij de 
durvende radicalen, die hij openlijk met de pen 
verdedigt en moreel en financieel steunt waar 
nood is, hoe gematigd zijn politieke opvatting ook 
is. Wij lezen het bij Schamelhout, bij Leo Meert, 
die zijn hulp aan Volksopbeuring doet herleven, 
bij Emm. de Bom, dien hij in staat stelt het Leven
de Vlaanderen uit te geven (1917). 

Simons, man van de daad en van het onver
woestbaar idealisme, blijft dan aan de zijde van 
hen, die verloren. Hij is het, die met enkele ge
trouwen — weinigen weten dat — de spil vormt 
der amnestie-actie in het buitenland, voorbereid 
lang vóór, maar doorgezet toen van Cauwelaert's 
wetsontwerp slechts voor de leus scheen ingediend. 

Meer en meer rijpt zijn overtuiging, dat Vlaan
deren en Holland bijeen hooren („Leiding" 
1931). i) 

Aldus werd hij, evenals Depla, een dier velen, 
die na een levensarbeid in dienst van het eigen 
volksdeel, waren volgroeid tot Groot-Nederlander 
in den waren zin des woords. Het omgekeerde dier 
talrijken, die als radicaal beginnen en als volbloed 
Belg eindigen. 

Het opmerkelijkst daarbij is, dat hij van oor
sprong Jood was, zooals Rudelsheim. Ons gevoel 
van stamverwantschap tusschen Vlaming en Hol
lander berust, ondanks verschillende menging, toch 
voor een groot deel op rassamenhoorigheid. Toch 
blijven wij menschen, die over rasverschil kunnen 
en moeten heenstappen. Dit kunnen sommigen 
niet en soms heeft men dezen fijnvoelenden man 
gekwetst door zinspeling op zijn verschil van ras. 

Zooals de Duitscher Schliemann, opgaand in 
het Homerisch epos, ook Griekenland lief had, en 
zooals Byron de zijde der Grieken koos, zoo was 
Simons geheel in ons volkswezen opgegaan, aan 
de zijde van een onzer beste tooneelschrijfsters. 

Onder de verschillende portretten die het werk 
bevat, is mij het liefst, dat in 1930 genomen in de 
werkkamer van Emm. de Bom, met zijn doorgroefd 
gelaat, waarin reeds de voorwetenschap van den 
dood de stille berusting legt van hem, die een leven 
lang streed en strijden zou tot het laatste. 

Waar, en onder welk volk, deze mensch geleefd 
zou hebben, hij zou een man geweest zijn als hij 
was: eerlijk, warm strijdend in de bres tegen on
recht en kwaad, uitgroeiend boven alle verschillen. 
Hij was een volmaakte mensch. En wij Groot-
Nederlanders beseffen maar half welk een pracht 
figuur hij was. Laat ons dankbaar zijn, dat hij in 
ons volksmidden geboren werd en moge zijn nobele 
geest in onze cultuur een lichtend spoor laten. 

VAN ES 
1) In verband hiermede verdient het de aandacht, dat 

hij eerst in de laatste jaren van zijn leven medewerker van 
de Dietsche Gedachte werd. Opstelraad D. G. 
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DISTELS 

Hulde aan den onbewusten plagiator 
Naar wij vernemen, heeft zich uit dankbare leer

lingen en oud-leerlingen van Prof. Colenbrander 
een comité gevormd, dat den Leidschen geleerde 
naar aanleiding van diens onbewusten „misslag" 
wil huldigen door oprichting van een gedenk-
teeken in het dorp Drachten, waar hij op 13 De
cember 1871 het levenslicht zag. 

Het ontwerp vertoont den hoogleeraar, bezig in 
hypnotischen toestand de Histoire de Belgique ie 
vertalen en voor eigen werk te doen doorgaan. 

Op het voetstuk leest men de woorden: „Van 
bewuste misleiding geen sprake". Pirenne is uit-
genoodigd de onthulling op 13 December a.s. bij 
te wonen. Een koor zal een lied zingen, vervaar
digd door een dankbaar oud-leerling, aldus lui
dend: 

Professor Herman Theodoor, 
U is ons lied gewijd, 
U, die zoo onopzettelijk 
Uw lezers hebt misleid. 
Met ongeschokt vertrouwen, 
Blijven zij U beschouwen. 
O, sieraad van de wetenschap! 
Dat ieder in uw voetspoor stap! 
Dat ieder, zonder toeleg, 
Pirenne's woorden nazegg'. 
Het plagiaat, gansch onbewust begaan, 
Brengt nieuwe lauwren aan uw naam. 
Komt, juicht thans met elkander: 
Lang leve Colenbrander. 

De melodie is lichtelijk gewijzigd, die van het 
Wien Neerlandsch bloed; de oud-leerling, die haar 
bewerkte, meende in den geest van zijn hoog-
vereerden leermeester te handelen, door zijn eigen 
naam als die van den toondichter te vermelden. 
Zonder toeleg om te misleiden, natuurlijk! 

Gewogen en niet licht genoeg bevonden 
De redacteuren van „de Gids" hebben den door 

Prof. Colenbrander beganen „misslag" tegenover 
zijn kwarteeuw van ongebroken toewijding en 
noeste diensten aan het tijdschrift in de weeg
schaal gelegd, en ten slotte toewijding en diensten 
het zwaarst bevonden, wellicht omdat zij bij deze 
zelfstandige naamwoorden eenige zware bijvoege-
lijke naamwoorden voegden, terwijl zij voor den 
misslag een bijvoegelijk naamwoord, dat ook zwaar 
had kunnen zijn, weglieten. Maar waarom daaren
boven slechts één misslag in de weegschaal gelegd? 
Wij zien er verscheidene, al moge de „misslag" 
van het plagiaat de zwaarste zijn. Het woord „mis
slag" past zelfs meer bij den onbehoorlijken aanval 
op Prof. Geyl, dan bij het plagiaat, dat juister 
„misgreep" zou kunnen worden genoemd. 

Het komt ons voor, dat het wegen niet met die 
nauwgezetheid is geschied, die men van Gids
redacteuren had mogen verwachten. 

De verwekker van het Nederlandsche volk 
Tot onze blijde verrassing heeft de Amsterdam-

sche Rector Magnificus Prof. Mr. I. H. Hijmans 
ter gelegenheid van de academische herdenking 
van Willem den Zwijger op 11 Maart 1.1. te Am
sterdam, in zijn openingswoord medegedeeld, dat 
het Nederlandsche volk aan den Prins zijn ont
staan dankt. Natuurlijk, daarom noemt men hem 
den Vader des vaderlands. Dat wij aan dit „vader" 
tot dusverre steeds een andere beteekenis hadden 
gehecht! Hoe dom! 

Maar wie is nu eigenlijk de moeder van het Ne
derlandsche volk? Een vreemd geval! Vaders zijn 
wel eens zoek, maar moeders kunnen zich bij de 
geboorte van hun kind niet gemakkelijk snel uit de 
voeten maken. Bij de geboorte van het Nederland
sche volk schijnt dit nochtans te zijn geschied. 

Een onderzoek naar het moederschap schijnt ons 
alleszins gewettigd. Vooral als het zoo iets belang
rijks als de geboorte van een volk betreft. Is er 
iemand onder onze lezers, die licht op deze duis
tere zaak kan werpen? En weet iemand misschien 
ook te zeggen, welk volk vóór 1568 de lage landen 
aan de zee bewoonde? 

„Ten slotte niet-nationaal" 
De Voorzitter van het Haagsch Comité voor de 

Willem van Oranje herdenking, heeft er zijn leed
wezen over uitgesproken, dat „bij een nationale 
herdenking de voorkeur is gegeven aan een ten 
slotte niet-nationaal tooneelgezelschap". De heer 
ter Pelkwijk verstaat dus klaarblijkelijk onder „na
tionaal": „Rijks-Nederlandscheen opvatting, die 
eenigszins begrijpelijk wordt als men bedenkt, dat 
het voor een hooggeplaatst Hagenaar wel zeer 
moeilijk is te erkennen, dat de wet op het Neder
landerschap geen antwoord geeft op de vraag, wie 
Nederlander is. Intusschen zouden wij toch wel 
gaarne vernemen, hoe de heer ter Pelkwijk ooit 
heeft kunnen denken, dat het Dietsch Studenten 
Verbond slechts een Rijks-Nederlandsche herden
king beoogde van den man, die voor de eenheid 
der Nederlanden streed. 

J. VAN SCHERPENZEEL 

Brabant en de „Eindhovensche en Meierijsche 
Courant" 

De heer J. A. W. Swane schrijft ons: 
Al maller en maller wordt 't in heel Nederland 

op den plattenlande: Korter, al korter worden de 
rokskens onzer boerinnekens en die toch altijd al 
wat erg malle kranten-van-den-platten lande, zit
ten, maller dan ooit, met de handen in 't haar: 
Wat te doen, wat te schrijven, thans? Want, nü 
ze eindelijk en ten langen leste naar 't platteland 
kwam afgezakt, deze mode van de korte rok, nu 
aarzelen ze, allen, onze kranten-van-den-platten 
lande, om haar nu ook in de eigen lezeresjes even 
ongenadig te striemen als voor 'n tiental jaren 
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terug in die steedsche juffertjes. Ja, ja, een decen
nium verstreek inmiddels reeds, sedert ze verdween 
uit de stad, die malle, kortgerokte mode. 

En langer zelfs dan 'n decennium duurt 't nu 
dan ook al, dat de stad heel-Neerlandsch van ge
zindheid is.1) Maar waar dan toch in heel den 
lande zou dit nu reeds 't geval zijn ook op den 
platten lande? Neen, zóó mal is men daar dan toch 
nog steeds maar niet, niemand nog en zeker niet 
de krant-van-dat-platteland! Zoo mal zal men er 
zelfs wis en zeker nog niet zijn, als straks heel-
Neerland reeds geruimen tijd zal vigeeren! Toch 
zal zelf de krant-van-het-platteland er éénmaal 
heel-Neerlandsch-gezind zijn, misschien wel — 
wie weet? — nog vóór 't laatste oordeel! 

Maar wie is er dan nog, die 't der bij uitstek-
plattelandsche „E. en M. Ct. zou kunnen euvej 
duiden, dat zij zich zoo heel natuurlijk nog altijd 
bevindt op 't plat-getreden standplaatsken harer 
anti-heel-N ederlandsche beschouwingen?2) Op 
dit standpunt zoo echt-mal ook in dien zin, waarin 
onze Brabantsche Vondel 't „oud- dat was t uit-
gewoond-, versleten- en afgedragen- Amster-
damsch terecht wat „al te mal" meende te mogen 
heeten! Wel schromelijk vergisten we ons der
halve, toen 'n nootje bij een onzer vorige bijdragen 
tot dit tijdschrift 3) meende, dat er in deze „E. en 
M. Ct." ook maar eenigerlei schande uit Brabant 
zou vallen weg te denken: zoo niet algemeen-men-
schelijke, dan toch zeer zeker niet enkel in Bra
bant, maar in-heel-den-Lande-verbreid-platteland-
sche „phenomenen" zijn deze beiden: nu de 
korte rok en steeds 'n malle krant! 

Een hymne aan de „E. en M. Ct." gewijd zij 
daarom onze boete: 
Voor Brabant ons „Meyerytje" geen schande! 
Alom en overal toch in den Lande 
Heerscht nu de korte rok en steeds 'n malle krant 
Althans, althans op 't zot en malle...... 

platteland! 4) 

1) Vgl. b.v. het meer-steedsche „Eindhovensch Dagblad", 

P  2 )  Val. b.v. de meer-dorpersche ..Eindhovensche en 
Meyerysche Courant" van o.a. 28 Mei, 20 Juni en 30 Juli 1.1. 
en vooral ook de in de brochure „Janus op t Oorlogspad 
verzamelde en daarin tevens afdoende beantwoorde arti
kelen van ditzelfde blad. 

Evengemelde brochure werd uitgegeven bi) H. Gianotten, 
Tilburg, 1930, ƒ 0.50. , T i M Y . I J_ 

3) Vgl. „De Dietsche Gedachte , Jrg. 7, Nr. 7, bladz. 

884)10°,t,Ma/" moge in 't bovenstaande nu al in meerderlei 
beteekenis voorkomen, nergens natuurlijk werd t daar ge-
beziqd in dien ongetwijfeld heeleenig-verheven zin waarin 
't van ouds alléén maar dienst deed om den echten, den 
immers „mallen" Brabander te bedieden! 

DIETSCH ALLERLEI 

TER HULDIGING VAN ONZE DOODEN 
Het Bestuur van den Dietschen Bond heeft besloten, een 

gedenksteen! te plaatsen op het graf van Mr. P. W. de 
Koning, den dichterlijken en wijsgeerigen Dietscher, die vele 

jaren zijn voorzitter is geweest. De onthulling zal waarschijn
lijk in de maand Juni plaats hebben. 

Voorts zijn de eerste stappen gedaan om te komen tot 
de oprichting van een gedenkteeken op het graf van onzen 
dichter René de Clercq, waartoe de medewerking van de 
velen in Noord en Zuid zal worden ingeroepen, voor wie 
de zoo bijzondere persoonlijkheid van den Dietschen zanger 
in dankbare herinnering is blijven leven. Reeds heeft zich 
een uitvoerend comité gevormd, bestaande uit de hh. Dr. Aug. 
Borms, eere-voorzitter; Prof. H. Burger, voorzitter; Dr H. 
W. E. Moller en Dr. Antoon Jacob, onder-voorzitters: 
Mr. A. Loosjes, secretaris; R. Tollenaere en D. F. Went, 
onder-secretarissen; H. F. C. Smeulders, penningmeeste., 
Mr. A. J. van Vessem en J. Ursi, commissarissen. De pen
ningmeester (adres Keizersgracht 971, Amsterdam-C., post
giro no. 95070) houdt zich reeds nu voor giften aanbevolen. 

JAC. PH. CARO f 
In het midden der vorige maand overleed een man, over 

wiens verscheiden in dit blad niet geheel mag worden gezwe
gen, omdat hij, de Utrechtsche zanger Caro, ons onvergete
lijk zal blijven door de warmte en geestdrift, waarmede hij, 
met zijn schoone basstem, op Dietsche bijeenkomsten de 
volksliederen van Groot-Nederland ten gehoore bracht. Het 
is bekend, dat hij deze liederen met groote voorliefde zong. 
Ook in hem moet het Dietsche ideaal hebben geleefd. 

ALGEMEEN NEDERLANDSCH ARBEIDERS 
VERBOND 

Op 20 Februari j.1. is te Amsterdam gesticht de afdeeliny 
Noord-Holland van het Alg. Ned. Arb. Verb. (A.N.A.V.). 

Het voorloopig bestuur werd samengesteld uit L. Magits. 
voorzitter; J. J. Schilham, secretaris, Kleverparkweg 193, 
Haarlem; H. Kolthek Jr. 

Het doel van het Verbond is o.m. allen te vereenigen, die 
in den opbloei op Nederlandschen grondslag van het natio
naal volkswezen een der onmisbare voorwaarden zien van 
de verwezenlijking van het socialisme in Nederland en Vlaan-

Het orgaan van het Verbond is het maandblad „Schakels . 

WILLEM DE ZWIJGER-BRIEFKAARTEN 
De Boekhandel „Nederland", Kerkstraat 100 te Ledeberg 

heeft twee reeksen briefkaarten in den handel gebracht, bi] 
de herdenking van Willem van Oranje's geboortedag uit-
qeqeven door de N.V. de Delta, op verzoek van de Jong-
nederlandsche gemeenschap (Verantwoordelijk uitgever 
Leo Hallaert te Gentbrugge). 

Beide reeksen, elk van 5 stuks, vertoonen een kaartje der 
Dietsche Nederlanden, het onbevrijd gedeelte door arceering 
aanqeduid, met een portret van Willem van Oranje of zijn 
praalqraf in de Nieuwe Kerk te Delft, maar de eene reeks 
bevat aan de voorzijde bovendien een beknopte maar juiste 
levensbeschrijving van den Prins. 

Elke reeks kost vrachtvrij: voor Rijksnederland 13 ct. 
(verkrijgbaar bij de N.V. de Delta, Prins Mauritslaan 120, 
Overveen), voor onbevrijd Nederland frs. 1.85. 

Wij wekken alle Grootnederlanders met aandrang op, zich 
voor de verspreiding van deze briefkaarten in Noord en 
Zuid moeite te geven. 

VERSLAG VAN DEN DIETSCHEN LANDDAG 1932 
TE UTRECHT 

Verschenen is een beknopt verslag van dezen Landdag, 
waarin de gehouden inleidingen en voordrachten verkort zijn 
weergegeven. In het verslag van den secretaris van het 
hoofdbestuur der Nederlandsche Unie, dat y°°roP 9^at, 
wordt er aan herinnerd, dat de inkleeding van de doelste lmg 
der Unie: „allen te vereenigen in Noord en Zuid, die erken
nen dat Noord-Nederlanders en Vlamingen tezamen uit
maken één enkel volk, en die beloven de geestelijke eenheid 
van dat volk te zullen bevorderen , aan wijlen Mr. P. W. 
de Koning te danken is. 



DIE DIETSCHE GEDACHTE 
WIJ BEHOEVEN NIET TE HOPEN, OM TE ONDERNEMEN, NOCH TE SLAGEN. 

OM VOL TE HOUDEN. 

Stantvastich is ghebleven 
mijn hert in teghenspoet. 

De herder sal niet slapen 
al zijt ghy nu verstroyt. 

WILLEM VAN NASSAU 
Geboren 24 April 1533 

DOOR BESLUITELOOSHEID ENDE WANHOOP KONDEN ONSE SAKEN NIMMER
MEER EENEN VOORSPOEDIGEN VOORTGANG NEEMEN. 

STANDVASTIG, MET UW VOORBEELD VOOR OOGEN. 

Uwe idealen zijn tijdens Uw leven niet verwezenlijkt, Vader Willem, en thans, na vier eeuwen, 
zijn zij het nóg niet. Nóg heerschen onverdraagzaamheid en tweedracht in deze landen, nóg zijn 
niet alle Nederlanders van vreemde overheersching bevrijd, en zelfs zijn, bij de eerbiedige huldiging 
van Uwe nagedachtenis, stemmen opgegaan uit een der Nederlandsche gewesten, die aan de bewo
ners van het U zoo dierbare Zuiden het recht hebben willen ontzeggen, U ook en vooral als hun 
Strijder te eeren, U, die nimmer het heil der niet vrijgevochten deelen van „Neerlandt soet" uit het 
oog hebt verloren, U, die nog in een Uwer laatste brieven met deernis schreeft over „het arme 
Vlaamsche volk"! 
Met Uw gedachte, het ideaal der Nederlandsche eenheid voor oogen, en bedenkend hoe Gij tot het 
hoogste offer bereid zijt geweest om alle Nederlanden te bevrijden, verzekeren wij plechtig, op 
dezen stond, dat wij, arbeidend in Uwen geest, niet versagend en niet wanhopend, in dienende 
liefde jegens ons gansche volk, met den vasten wil om te slagen, zullen blijven strijden tegen de 
verbrokkeling, vóór de éénwording van het volk van de lage landen aan de zee. 
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„EEN BOEK TER GEDACHTENIS AAN 
IDEALEN EN TELEURSTELLINGEN" 

Aldus luidt de ondertitel van de nieuwe Willem 
de Zwijger-biografie, die Prof. Dr. A. A. var. 
Schelven het licht heeft doen zien. 1) Een boek 
over onzen Dietschen vrijheidsheld, geschreven 
door een geleerde, wiens Dietsche gezindheid wij 
kennen, een boek dus, dat juist wij Dietschers met 
groote verwachtingen hebben tegemoet gezien. Een 
werk ook, waarin wij niet teleurgesteld worden. 
Forsch slaat Prof. van Schelven al dadelijk den 
juisten toon aan, wanneer hij zijn boek opdraagt 
„aan alle mannen en vrouwen wien het recht en de 
taak der Nederlandsche nationaliteit ter harte 
gaat", en even zuiver en sterk als de inzet is ook 
het slotaccoord. Want daar vinden wij",,de goede, 
zuivere historische sensatie" kernachtig omschre
ven: ,,niet slechts een wil tot weten, maar ook een 
wil tot bouwen". 

Den bouwer onzer geschiedenis bij uitnemend
heid, den Vader des Vaderlands, teekent Prof. van 
Schelven op een wijze, die zijn opzet „niet alleen 
voor de mannen en vrouwen van het historisch 
laboratorium te willen schrijven, maar ook voor 
dien breeden kring van in ons volksverleden be
langstellenden", ten volle heeft doen gelukken. 
Prof. van Schelven heeft het aangedurfd, wat juist 
tegenover een figuur als Willem van Oranje een 
waagstuk is, om d_e karakterbeschrijving van zijn 
held niet bij stukjes en beetjes tusschen den loop 
der gebeurtenissen in te vlechten, maar deze in 
haar geheel te geven, dadelijk na de schildering 
van 's Prinsen jonge jaren. Daardoor komt de per
soon van den Zwijger veel duidelijker voor ons te 
staan en zoo kunnen wij bij het vervolgen van zijn 
verder leven telkens weer zijn bepaalde dominee-
rende karaktertrekken herkennen. „Bourgondisch 
grand seigneur en toch een man uit het Wester-
wald", zoo luidt de conclusie, waartoe de schrijver 
bij zijn analyse gekomen is. Prof. van Schelven 
heeft achter de levenshouding van den Bourgon-
dischen grand seigneur den „ongerepten Wester-
walder" gevonden, met zijn „gebrek aan initiatief 
en daarbij — eenmaal de actie begonnen — een 
groote mate van taaiheid in het vasthouden' , een 
ontdekking, waardoor onze liefde voor den Prins 
slechts winnen kan. 

Wanneer Prof. van Schelven er dan vervolgens 
toe overgaat ons den levensstrijd van dezen Nas-
sauer te schilderen, dan teekenen zich al dadelijk 
drie lijnen af, waaraan de Prins door zijn geheele 
verdere leven met de grootste onverzettelijkheid 
heeft vastgehouden. De drie idealen van Oranje, 
die op even zooveel teleurstellingen uitliepen: de 
dualistische staat, de tolerantie en de Generale 
Unie. Wat het eerste betreft, ik zou daarop gaarne 
later nog terugkomen, en wil er daarom thans al
leen op wijzen, hoe Prof. van Schelven, na zorg
vuldig de argumenten van Rachfahl en Pirenne 
tegen elkander te hebben afgewogen, niet aarzelt 

de meening van den laatste te verwerpen, en daar
entegen voor de eerste periode van het verzet, den 

/strijd tegen Granvelle, de opvatting van Rachfahl 
deelt, dat het hier een strijd gold tusschen de feo
daliteit en den eenheidsstaat, dat het dus ging om 
den dualistischen staat tegen het absolutisme en de 
centralisatie". 'Wanneer dan later het verzet van 
karakter verandert en meer tot een strijd tegen een 
buitenlandschen vijand wordt, en wanneer de Prins 
„Hoofd ende Overigheid" in Holland en Zeeland 
geworden is, dan zien wij, hoe hij ten deze vol
komen consequent blijft en „het recht der Staten 
om mee te spreken" erkent. Dat de Verlatinge, 
waarop juist Oranje zoozeer heeft aangedrongen, 
ten slotte daarop is uitgeloopen, dat het eene con-
stitueerende element van den dualistischen staat2), 
de landsheer, voor goed verdween, het is een ont
wikkeling, die geheel tegen de opvattingen van den 
Prins indruischte, naar wiens meening, gelijk Prof. 
van Schelven naar een memorie van Johannes 
Junius van 1574 aantoont, landsheer en staten zich 
verhielden als de leden van een lichaam tot het 
hootd. 

Veel sterker nog als bij zijn staatsopvatting komt 
's Prinsen vasthoudendheid aan een eenmaal ge
grepen ideaal uit in zijn tolerantie-politiek. Scherp 
is de oppositie daartegen geweest en groot waren 
de teleurstellingen daarbij ondervonden, zoo scherp 
en zoo groot, dat er van dat ideaal van den Zwij 
ger zoo goed als niets is overgebleven. En dat 
terwijl bij den Prins, die zich reeds in zijn beroem
de rede op Oudejaar 1564 voor gewetensvrijheid 
uitsprak en die sindsdien steeds voor gelijke rech
ten voor beide confessies ijverde als het eenige 
middel om alle Nederlanden in den opstand te 
betrekken, de tolerantie zich nog verruimd had. 
Prof. van Schelven wijst erop, hoe zij van „een 
kwestie van louter utiliteit, gaandeweg ook een 
kwestie van principe" voor hem geworden was, 
omdat de Evangelie-leer „een andere macht heeft 
dan des sweerts, ende die herten door andere mid
delen bekeert". Maar de Prins, die zich vruchte
loos verzet had tegen de bevoorrechting der Gere
formeerden in Holland en Zeeland, streed eveneens 
tevergeefs tegen hen, die zich in het Zuiden niet 
aan de Pacificatie wilden houden. Zoo kwam de 
Unie van Utrecht, „Unie zonder tolerantie", tegen 
zijn wil tot stand; het was „een volkomen schip
breuk van het sinds 1576 op dit gebied üereikte . 
Vo£g hierbij het verraad van Rennenberg en het 
feit, dat steeds meer Roomsch-Katholieken in ver
standhouding tot den vijand traden, en gij hebt 
de reden waarom in zijn laatste jaren „hetgeen 
blijkbaar niet meer te keeren viel, door Oranje is 
aanvaard" en hij zijn ideaal, zooals Prof. van 
Schelven formuleert, „wêT niet losgelaten... maar 
Han toch nractisch buiten werking gesteld heeft' . 

In het bovenstaande hebben wij het derde ideaal 
van den Prins reeds aangeroerd: de Generale 
Unie. Zijn levensdoel, dat hem ontglipte, toen hij 
het reeds bereikt scheen te hebben, zoodat Prof. 
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van Schelven spreken kan van „een schipbreuk op 
den havendam". Het zal ons, Groot-Nederlanders, 
misschien eenigszins teleurstellen, dat de schrijver 
den strijd van den Prins voor de eenheid der 
Nederlanden niet wat meer in den breede geschil
derd heeft; wij vragen ons af, of dit zoo bij uit
stek belangrijke punt niet wat uitvoeriger had 
mogen behandeld worden. Maar desondanks, van 
den Prins als volhardend strijder voor ,,une bonne 
et ferme union a jamais", krijgen wij toch wel een 
zeer duidelijk beeld. Wij zien hem, zooais hij in 
de jaren 1572—1576 ,,achter zijn laatste verschan
sing in Holland en Zeeland de overige gewesten 
in het oog gehouden en op den uitkijk gezeten 
heeft of hij toch ook hun bevrijding niet zou kun
nen bewerkstelligen." Wij beluisteren den anders 
zoo zeldzamen toon van ontroering in zijn brie
ven, wanneer hij de Pacificatie van Gent „eine 
sonderliche unaussprechliche Wohltat Gottes 
noemt, en wij hooren zijn vermaning aan Hem-
byze, ,,la désunion seroit pernicieuse, non seule-
ment a la généralité du pays, mais aussi en particu
lier a la province de Flandres." Ligt er voor ons, 
die den verderen loop der geschiedenis kennen, 
niet een profetischen klank in deze woorden? 

Het is dus een leven vol teleurstelling, dat ons 
geschilderd wordt, zoo vol mislukkingen, dat Prof. 
van Schelven zelfs niet aarzelt zijn laatste hoofd
stuk „Het einde in verwarring" te noemen. Een 
verwarring, die verschillende oorzaken had: de 
moeilijkheden over de Verlatinge, de militaire suc
cessen van Parma, de wrijvingen met de Staten en 
ten slotte als zeer belangrijke factor, 's Prinsen 
fransch-gezinde politiek, die hem ook zijn popu
lariteit gekost heeft. Merkwaardig en leerrijk voor 
ons Nederlanders der twintigste eeuw, die gewend 
zijn ons volk een zoo geheel andere houding te 
zien aannemen, die instinctieve afweer van de 
gevaren uit het Zuiden! Maar waaruit is dan de 
houding van den Prins te verklarend PróT van 
Schelven legt er den nadruk op, dat men achter 
deze politiek niet buitengewone sympathieën voor 
Frankrijk moet zoeken, maar uitsluitend „zakelijk-
politieke motieven". De Prins kende de gevaren, 
die er dreigden ten volle, maar „la nécessité m'y 
contraint", omdat de hulp van de zijde van het 
Rijk, waar hij zoo zeer de voorkeur aan zou heb
ben gegeven, ten eenenmale uitbleef. Waar de 
„los-van-Duitschland-staatkunde, de isoleering der 
Nederlanden steeds het voornaamste middel" der 
Bourgondische centralisatie-politiek geweest was, 
daar lag het voor de hand, dat de Prins steun bij 
het Rijk zocht. Het is m.i. jammer, dat dit punt 
niet wat nader uitgewerkt is. Wanneer wij hooren. 
dat de Prins zich nog in 1580 ergerde, dat er 
„door de slapheid der Duitsche vorsten in dit op
zicht nooit iets te bereiken was geweest", dan zou
den wij toch gaarne wat meer hooren over de 
pogingen, die de Prins heeft aangewend om de 
vorsten des Rijks te overtuigen van de waarheid 
van het woord van Marnix: „Germania tua res 

agitur!" Uit de houding der Rijksvorsten blijkt dui
delijk, dat zij niet beseft hebben, wat er op het spel 
stond, dat zij niet hebben begrepen, dat de strijd, 
die hier aan den westrand van het Rijk gestreden 
werd, dank zij hun afzijdigheid nog wel eens kwa
de gevolgen voor het Rijk zou kunnen hebben. 
Maar wij zouden toch graag vernomen hebben 
of er bij den Prins in het steun zoeken bij het 
Rijk, behalve de natuurlijke sympathie voor zijn 
bloedverwanten en vrienden onder de Duitsche 
vorsten, nog een ander motief te vinden is: of er 
namelijk bij dezen Nassauer nog een besef aan
wezig was van de eenheid~van de Nederlanden 
en het Rijk. 

Het is in verband hiermee, dat ik nog even 
wensch terug te komen op 's Prinsen streven naar 
den dualistischen staat. Wij lezen bij Heda 3), dat 
na den dood van Bisschop Philips van Bourgondië 
in 1524, de Utrechtenaren geen bisschop meer uit 
het Bourgondische Huis wenschten, „omdat dit 
zich niet aan de Germaansche zeden, die vrijheid
lievend zijn, hield, maar integendeel trachtte de 
door allen gehate Gallische dienstbaarheid in te 
voeren". Wanneer wij nu bedenken, dat die Galli
sche dienstbaarheid slechts de exponent was van 
het absolutistische régime, zooals dat mede ten 
gevolge van de receptie van het Romeinsche 
recht, in Frankrijk en Spanje zijn intrede had 
gedaan, en wanneer wij ons herinneren, hoe de 
gansche zeventiende eeuw door in het Rijk de 
opvatting heerschte, dat het Fransche absolutisme 
aan het Germaansche wezen volkomen vreemd, 
ja vijandig was, dan wordt het ons duidelijk, 
welk een zuiver Germaansch levensprincipe in 
onzen opstand tegen het Spaansche absolutisme 
verdedigd werd. Het is m.i. te betreuren, dat Prof. 
van Schelven dit element niet meer naar voren 
heeft gebracht. Dit is te meer te verwonderen, 
waar hij ons in zijn „Heilig Recht van Op
stand" 4) getoond heeft welk een groote plaats de 
Christelijk-Germaansche rechtsopvatting inneemt 
in de verzetsliteratuur der zestiende eeuw, en daar
enboven, hoe Calvijn zich inzake het verzetsrecht 
„zeer consequent alleen door de, met den Bijbel 
zoo goed harmonieerende Germaansche rechtsleer 
heeft laten leiden". 

Ten slotte verdient in verband hiermede nog de 
vraag overweging, of de positie der Oranjes in den 
staat der Vereenigde Nederlanden tot 1795 toe, 
niet in haar kern essentieel Germaansch was. 
Waar het, naar de formuleering van Martin 
Spahn, tot de kenmerken van den Germaanschen 
staat behoort, dat hij nooit op grondwetten, de
creten en verordeningen alleen kan worden op
gebouwd, maar dat „die Spannung zwischen 
Führer und Geführten", hun wederzij dsche trouw 
en hun verantwoording tegenover God, zijn diep
ste wezen uitmaken, daar zijn deze woorden wel op 
zeer bijzondere wijze van toepassing op het leider
schap der Oranjes in de Nederlanden. 
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Wij zijn Prof. van Schelven dankbaar, dat hij 
zijn wetenschap in den dienst van onze groote 
Nederlandsche volksgemeenschap heeft gesteld en 
ons. die met hem uit ons volksverleden ,,den wil 
tot bouwen" putten, in vernieuwde aanraking heeft 
gebracht met dien „hartstochtelijken, tot het hoog
ste offer bereiden liefhebber der Zeventien Neder
landen — Willem van Oranje". 

PAULINA HAVELAAR. 

a) Willem van Oranje. Haarlem. Tjeenk Willink. 1933. 
2) Volgens Below zijn „Landesherr und Stande zwei 

nebeneinander stehende Trager staatlichen Rechts, die in 
ihrer Vereinigung den deutschen Staat ausmachen . 

3) W. Heda: Historia episcoporum Ultrajectensium. ed. 
A. Buchelius. p. 328. Utrecht 1642 (Geciteerd naar Pirenne). 

4) in „Schild en Pijl". 1920. Afl. 4/5. 

NAAR AANLEIDING VAN DE 
VOLKSHULDE TE DELFT 

Als dit nummer verschijnt, behoort de Volks-
hulde te Delft reeds tot het verleden, maar nu wij 
dit schrijven, scheiden ons nog tien dagen van 
haar. Geen verslag geven wij dus thans — als 
daarvoor aanleiding bestaat, zullen wij een na
beschouwing geven in ons volgend nummer — 
maar slechts een beschouwing in verband met 
de bedoeling van deze plechtige huldiging van 
de nagedachtenis van Vader Willem, den strijder 
voor de bevrijding der Nederlanden, wiens idealen, 
eendracht en verdraagzaamheid, nog steeds ons in 
vereering doen opzien tot deze groote figuur, die 
zich gaf aan ons volk. En wij doen zulks vooral 
naar aanleiding van de pogingen, om deze huldi
ging te doen mislukken, pogingen, waarin een 
Belgisch-gezind blad als „de Avondpost is voor
gegaan. 

Bij deze hulde is natuurlijk, o Avondpost, van 
de gedachte uitgegaan, dat Willem van Oranje 
door het gansche volk der Nederlanden, waarvoor 
hij streed, moet worden gehuldigd; dat de Prins, 
overigens in zoovele opzichten zijn tijd vooruit, 
daaronder, althans vóór 1579, ook de bewoners 
van eenige Waalsche gewesten heeft verstaan, 
doet weinig ter zake: dat geen enkele W^aal zich 
geroepen heeft gevoeld, in huldigende stoeten 
naar Delft te trekken, zegt reeds genoeg, dat 
Oranje als kind van zijn tijd nog niet scherp ge
noeg besefte, dat staatsgrenzen geen volksgrenzen 
zijn. 

Van dezelfde gedachte is het Dietsch Studenten 
Verbond ook uitgegaan bij de opvoeringen van 
Paul de Mont's tooneelspel in Noord- en Zuid-
Nederland, bij de inrichting van lezingen over den 
Prins in de academiesteden in Noord- en Zuid
en bij het op zijn initiatief uitgegeven werk „Wil
helmus van Nassouwen", waarin deze lezingen 
zijn opgenomen. 

Dit moge niet zoo duidelijk gezegd zijn, maar 

het is er niet minder waar om, en het zou ons 
teleurstellen, als zij, die zich zoo kranig hebben 
geweerd, om er voor te zorgen, dat de Prins op 
Dietsche wijze wordt gehuldigd, het zouden willen 
ontkennen. Zij zullen ook niet ontkennen, dat hen 
de hoop vervult, door deze gezamenlijke huldiging 
het besef te doen ontwaken of te versterken, dat 
Noord- en Zuid-Nederlanders kinderen zijn van 
één volk. Ziedaar het eenige „staatsgevaarlijke' 
element in de huldiging. Hoe belachelijk maakten 
zich die enkele Belgisch-gezinde couranten, die 
allerlei vreeselijkheden te Delft duchtten, of zeiden 
te duchten, en dat ééne over het hoofd zagen! 

Dit is inderdaad propaganda, Groot-Nederland-
sche propaganda, propaganda voor onze Gedachte, 
die beoogt datgene wat wij willen. 

Maar is dat nu per se ,.politieke Groot-Neder-
landsche propaganda", zooals de Avondpost heeft 
gejammerd? Het zou dit zijn, indien de Avond
post gelijk zou hebben met zijn bewering, de be
wering, trouwens, van niet-weinigen, dat de Diet
sche Bond en zijn maandblad en allen die zich op 
hetzelfde standpunt plaatsen, ,.politieke Groot-
Nederlandsche propaganda" maken, in tegenstel
ling b.v. met het Algemeen Nederlandsch Ver
bond, dat zich tot ,,cultureele Groot-Nederlandsche 
propaganda" bepaalt. Deze tegenstelling echter is 
onjuist, en komt voort uit een vereenzelving van 
de Dietsche gedachte en het Dietsche Ideaal, 
waaraan men zich met zulk een koppigheid schul
dig blijft maken, dat het moeilijk valt, niet aan 
opzet te gaan gelooven. 

De Dietsche gedachte op zich zelf is geenszins 
een politieke gedachte: zij leert, dat Noord-Neder
landers en Vlamingen (zoowel de Belgische als 
Fransche staatsburgers), één volk vormen, al 
zijn er tegenstellingen ontstaan door tegenover
gesteld optreden van overheden, die hiér hunne 
onderdanen in de gelegenheid stelden hun eigen 
Nederlandsche wezen te ontplooien en daarbij 
naar vermogen behulpzaam waren, daar dit eigen 
wezen naar vermogen verknoeiden en onderdruk
ten. Deze gedachte is zuiver-cultureel, en onder
scheidt zich slechts van het cultureele Groot-Neer
landisme van het Algemeen Nederlandsch Ver
bond, doordat zij de eenheid op den voorgrond 
stelt, terwijl het Algemeen Nederlandsch Verbond 
„stamverwante" deelen ziet, door staatkundige 
grenzen gescheiden, en, als wij ons niet zeer ver
gissen, voornamelijk voor de „stamverwante" dee
len buiten Rijks-Nederland, warme belangstelling 
koestert, omdat een van vreemde smetten gezuiverd 
volksleven in die deelen, Rijks-Nederland ten 
goede zal komen. Daartegenover stellen wij het 
ééne West-Europeesche geheel der Nederlanden, 
dat, in het Zuiden door Belgische en Fransche 
vlekken wordt ontsierd, en dat ook in het Noorden 
niet zoo zuiver-Nederlandsch is, als wij het zouden 
wenschen, maar toch — een gehéél. 

Nog eens, beide opvattingen zijn zuiver-cultu-
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reel, en daar het onze eerste en voornaamste taak 
is, het besef van het bestaan dier Heel-Nederland-
sche volksgemeenschap te wekken en te versterken, 
is het dwaasheid te beweren, dat wij op een poli
tiek doel aansturen. 

Maar onze opvatting, die wij gemakshalve nu 
maar de „Dietsche" zullen noemen, leidt, veel 
sneller dan de „stamverwantsche" opvatting, tot 
het inzicht, dat, ondanks herstel van onrecht in de 
onder vreemde heerschappijen staande deelen, de 
volksgemeenschap door verschillend beleid van 
Regeeringen, niet volkomen tot een cultureele een
heid zal groeien, zoolang zij door staatkundige 
grenzen wordt doorsneden. Daarom is het 't Diet
sche Ideaal, hetwelk voor sommigen onzer nog in 
een ver verschiet ligt, dat deze staatkundige gren
zen zullen verdwijnen. 

Het verlangen naar staatkundige éénwording 
der Nederlanden vloeit dus uit de Dietsche gedach
te voort, zij het misschien niet noodzakelijk en 
onvermijdelijk. Maar het valt daarmee geenszins 
samen. Toch wordt dit uit den treure volgehouden. 
Waarom? Voor zoover niet aan algeheele onbe
kendheid met ons streven kan worden geloofd, 
ongetwijfeld, omdat tegen de Dietsche gedachte 
zelve niets kan worden ingebracht. Onze tegen
standers willen de Klein-Hollandsche beperktheid 
van blik handhaven, omdat ruimer kijk op de 
dingen kan leiden tot streven naar iets, wat zij niet 
wenschen. Als zij zich nog tegen dat „iets" ver
zetten, zou dat begrijpelijk zijn, maar dat zij tegen 
de op zich zelf in 't geheel niet politieke gedachte 
opkomen, die ze „politiek" noemen, omdat deze 
tot iets „politieks", kan leiden, is öf dom óf on
eerlijk. 

De leiders van het Dietsch Studenten Verbond 
(wij zien een groot onderscheid tusschen hen, en 
hunne contributie-betalende leden, bij wie het 
Dietsch besef, naar wij meenen, nog niet sterk 
leeft) hebben zich over het algemeen zeer sterk 
laten leiden door vrees voor bovenbedoelde tegen
standers en vrees voor het verlies dezer leden. In 
vaak zeer vage bewoordingen hebben zij zich als 
„ongevaarlijk" cultureel voorgedaan. 

Hiermede hebben zij voortreffelijke resultaten 
bereikt: schuwe overheidspersonen en hoogleeraren 
hebben hunne medewerking aan Congressen en 
Conferenties verleend, en onbewust iets bijgedra
gen tot den groei der Dietsche gedachte. En wat 
deden zij, om Willem van Oranje in Dietschen 
geest te huldigen! Wat ons, schrikkelijke „politieke 
Groot-Nederlanders" nooit zou zijn gelukt, omdat 
men huiverend van ons, gevaarlijken, terugdeinst, 
daarin slaagden zij. Door bekwaamheid, toewij
ding, organisatiezin, zeker, maar dat alles hadde 
niet gebaat, als zij als even „gevaarlijk" te boek 
hadden gestaan als wij. Toch zijn zij even „gevaar
lijk", omdat hun de Groot-Nederlandsche volks
gemeenschap voor oogen staat, juist als ons, en 
omdat dit kan, meestal zal leiden tot het inzicht, 

dat de eenheid dezer gemeenschap slechts bij 
staatkundige eenheid volkomen zal zijn. 

Nu de volkshulde — als dit nummer verschijnt 
— tot het verleden behoort, moet de vraag worden 
gesteld of het werkelijk in het belang der Dietsche 
zaak is op deze wijze door te gaan. 

Met Uw boek en Uwe lezingen, met Uw too-
neelspel Willem de Zwijger hebt gij, studenten, 
ongetwijfeld in enkele harten de Dietsche gedachte 
gezaaid. Met Uw Delftsche volkshulde hebt gij 
scharen Klein-Hollanders en Vlamingen ter hul
diging van den Zwijger bijeengebracht, en er een 
Dietsche, Groot-Nederlandsche huldiging van ge
maakt. Dit en de woorden, door drie van de vier 
sprekers gesproken, zullen ongetwijfeld wel de 
oogen van enkelen, laat ons hopen velen, hebben 
geopend, vast en zeker niet van de zeer groote 
meerderheid, die, thuis gekomen, zal vertellen, dat 
het wel aardig was, dat ook „buitenlanders", 
„Belgen", meededen, of dat het niet zoo knus-
Hollandsch-,.nationaal" was, met al die „vreemde
lingen". Echter -— alle beetjes helpen, de hier en 
daar op vruchtbaren bodem gevallen zaadjes zullen 
ontkiemen. 

Maar hoe langzaam werkt deze door vrees voor 
tegenstand en tegenwerking ingegeven methode! 

Komaan, mijne heeren Dietsche studenten, 
werpt Uw lammerengewaad af. Toont U, zooals 
gij zijt, zegt ronduit dat gij wilt, evenals wij: de 
innige samengroeiïng der Nederlandsche volks
gemeenschap, zoo mogelijk dus ook staatkundig, 
omdat alleen dan volkomen cultureele éénwording 
mogelijk is. Uit U niet langer in orakeltaal, noemt 
Groot-Nederland niet langer „Delta", en valt aan, 
valt aan, de Hansen met hunne vergeelde leuzen 
ten spijt! 

Natuurlijk, dan zullen vele overheidspersonen, 
vele professoren, U met huivering schuwen, dan 
zullen vele Uwer contributie-betalende, maar niet-
Dietsch-voelende leden U ijlings verlaten. Kleiner 
zal Uw kudde worden, sterker de tegenstand. 
Maar gij zult, in Uw diep en openlijk beleden 
Groot-Nederlandsch geloof, een kracht ontwikke
len, waarvan gij zelve verbaasd zult staan. Los
stormend op den vijand, zult gij het zwaar te 
verantwoorden hebben, en misschien wel eens een 
oogenblik met weemoed terugdenken aan den tijd, 
toen gij langs omwegen gingt en voorzichtiglijk 
hier en daar Dietsche zaadjes zaaide en reisgenoo-
ten ongemerkt theelepeltjes met Dietsch medicijn 
aanreikte. Maar volhardend en niet versagend, 
zult gij overwinnen, vele, vele jaren eerder, dan 
met Uw behoedzame zaadjes en lepeltjes. 

En daarom zeggen wij, ondanks op zich zelf 
eerbiedwaardige praestaties als de Volkshulde, die 
alleen dank zij deze methode mogelijk zijn geweest: 
Laat niet langer vrees Uw leidsman zijn. Op den 
vijand los. Voor Groot-Nederland! Openlijk aan 
onze zijde! 

A. LOOSJES. 
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CHRISTELIJK-HISTORISCHEN EN DE 
HULDIGING VAN DEN VADER 
DES VADERLANDS 

De §-schrijver in het c.-h. weekblad Koningin 
en Vaderland heeft blijkens het nummer van 
1 April j.1. een schrik gekregen toen de titel van 
de rede van Dr. Jacob te Delft tot hem doordrong. 
„Prins Willems ideaal — ons ideaal." Hij is nog 
niet zóó verbijsterd, dat hij niet erkent, dat de 
onderzoekers der Nederlandsche geschiedenis het 
recht hebben de vereeniging van de 17 Nederlan
den Prins Willem s ideaal te noemen1), maar de 
Prins maakte dezen wensch dan toch maar onder
geschikt aan zijn hoog ideaal van geestelijke vrij
heid. Ideaal en hoog ideaal, het zij zoo! Maar in 
den naam van dat hooge ideaal zal men toch 
bezwaarlijk aan Dr. Jacob en aan de Vlamingen, 
die denken als hij, het recht kunnen ontzeggen 
om Prins Willems ideaal tot het hunne te maken, 
omdat zij dit de eenige weg achten om tot het 
hooge ideaal van den §-schrijver te kunnen komen. 
De jaren van gevangenschap, in den Belgischen 
kerker doorgebracht, zullen er niet vreemd aan 
zijn, dat Dr. Jacob Prins Willem's ideaal tot het 
zijne maakte. 

Maar nu komt „de Nederlander" van 3 April 
den §-schrijver een handje helpen. Die heeft in 
„Vlaanderen" den oproep gelezen, gericht tot alle 
Vlamingen, welke aldus luidt: 

Naar Delft: gij allen, rechtgeaarde Vlamin
gen, mannen en vrouwen, jong en oud, 
om te huldigen den Vader des Vaderlands, 

om te belijden vóór allen in de Nederlan
den en vóór de heele wereld, dat wij zijn één 
volk van broeders, 

om er vóór de wereld Uw onwrikbaren wil 
te verkondigen, dat het door macht en geweld 
verscheurde Dietsche vaderland weer één zal 
worden en de handen in die Uwer broeders 
den duren eed te zweren, dat ge niet rusten 
zult, alvorens dat doel bereikt zal zijn. 

Zoo, zegt de Nederlander, nu weten we het dus. 
Een deel van de bezoekers wil de Nederlandsche 
Nationale hulde gebruiken voor een „gansch 
ander doel". 

Verstaat „de Nederlander" nu werkelijk den 
oproep in „Vlaanderen" zóó verkeerd? Vlaande
ren, dat den Prins zoo na aan het hart lag. zendt 
zijn zonen en dochters om den Vader des Vader
lands te huldigen, wiens ideaal het hunne is. De 
les der historie schijnt voor §-schrijver en „Neder
lander" toch nog niet duidelijk genoeg te hebben 
gesproken! En dat nog wel voor christelijk-Ziisfo-
rischen! Trouwens, §-schrijver staat werkelijk met 
de historie op gespannen voet. Ware hij niet zoo n 

i) Wij zijn bij het volgende uitgegaan van de veronder
stelling, dat §-schrijver het recht had te schrijven als hij 
deed, en dus reeds op de hoogte was van den inhoud der 
redevoering, een veronderstelling, die inmiddels gebleken is, 
niet juist te zijn. Hij heeft ons vertrouwen wél beschaamd! 

belangrijke figuur in de christelijk-historische 
partij, dan zouden we er ons heel kort van af
maken door vast te stellen, dat hij er niet genoeg 
van weet. Maar nu hij dat wél is, moeten wij hem 
raden, zich ernstig aan het onderzoek van de his
torie te zetten, opdat niet het tweede deel van den 
naam zijner partij tot een aanfluiting wordt. 

Wij moeten deze bewering wel staven met al
thans een enkel bewijs, hoewel daarbij reeds uit 
den treure herhaalde historische waarheden nog 
eens te berde gebracht moeten worden. 

§-schrijver zegt dan het volgende: 
Wij betwijfelen ook, of deze hereeniging zou mogen 

worden genoemd „het Vlaamsche ideaal". Gedurende 
de middeleeuwen bleek reeds van ingrijpende ver
schillen in geest en karakter tusschen Vlamingen en 
Hollanders. Maar de historie der jaren 1815—1831 
bewees, dat verschillen, die in beginsel zeker aan
wezig waren, zich, gedurende ruim 3 eeuwen van 
scheiding, godsdienstig en cultureel zóó sterk ontwik
kelden, dat het geluk van beide volken slechts bevor
derd kon worden door handhaving van het leven van 
beide volken, elk in een eigen staatkundig verband. 

De in de Middeleeuwen bestaande verschillen 
hebben zich dus in de daarop volgende drie 
eeuwen ontwikkeld! 

Hieruit volgt derhalve, dat de op een lagere 
trap van cultuur staande Hollander in die eeuwen 
nog steeds dieper is gezakt en dat de prachtige 
cultuur van de Vlamingen in datzelfde tijdsverloop 
nog aan glans heeft gewonnen. Dat Ds. Kersten 
en Lingbeek een nog steeds groeienden aanhang 
in het Zuiden hebben. 

Als zelfs §-schrijver deze beweringen toch al te 
kras zijn, moge hij ons wijzen op de fout in onze 
redeneering. Hij houde zich echter aan de door 
hem genoemde godsdienstige en cultureele ver
schillen, die al in de Middeleeuwen bestonden en 
brenge geen andere verschillen in het geding. Wij 
zouden ons dan weer moeten begeven in de ver
schillen tusschen Zeeuwen en Stichtenaren, Hol
landers en Gelderschen en van al deze met den 
Limburger, verschillen die ook al in de Middel
eeuwen aanwezig waren en waarvan met meer 
recht dan §-schrijver dit doet van die tusschen 
Hollanders en Vlamingen, beweerd zou kunnen 
worden, dat zij ondanks het reeds een eeuw be
staande Nederland in beginsel nog steeds aan
wezig zijn. Van hun staatkundige scherpte hebben 
zij door het samenleven in één rijksverband veel 
verloren. In België deed de samenleving van Vla
mingen en Walen het tegengestelde zien. Ook op 
dit punt houdt de historie een duidelijke les in, 
voor wie in haar hebben leeren lezen! 

Voor de verdere ontwikkeling van zijn histori
sche kennis van Prins Willem en diens ideaal zou
den wij §-schrijver gaarne de lezing van Prof. van 
Schelven's boek „^Villem van Oranje aanbevelen. 
Misschien zal hij dan begrijpen, dat ook de in bal
lingschap levende kinderen niet aan het graf van 
hun Vader wilden ontbreken. 

G. VAN ARKEL. 
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NOG EENS „GROOT-NEDERLAND" NAAR 
INDISCHE OPVATTING 

In „Nederlandsch-Indië" van 15 Februari j.1. 
komt een zekere heer J. A. A. de Bree mij te hulp. 
De Groot-Nederlandsche gedachte leeft nog niet 
zeer sterk in hem, maar de bedoeling van zijn 
stukje, dat van een verdunden Alg, Nederl. Ver-
bond-geest getuigt, is toch zoo goed, dat ik het 
zonder kritiek laat volgen. 

Antwoord op „Een wederwoord". 

Alvorens mijn persoonlijke meening weer te 
geven over het artikeltje „Een wederwoord" in het 
orgaan van 15 Januari j.1. wil ik eerstens op den 
voorgrond stellen, dat de z.g. aardigheid van „een 
leeuw in een klapperboom" mij ten eenen male is 
ontgaan en de geheele uitdrukking als zoodanig 
mij ook minder aangenaam heeft getroffen. 

Ook het stelling nemen tegen het gebruik van 
den term „Groot-Nederland" als aanduiding van 
het Koninkrijk der Nederlanden, als bedoeld in 
artikel 1 der Grondwet, lijkt mij te weinig soepel 
van den heer G. N. 

Desniettegenstaande meen ik toch wel een lans 
te moeten breken voor de gedachte, welke de kern 
vormt van het Dietsch Verbond, n.1. de gedachte, 
dat de bewoners van het Vlaanderenland en van 
Zuid-Afrika, voorzoover de laatsten betreft, na
tuurlijk alleen de afstammelingen van de Boeren, 
ook leden zijn van den ouden Nederlandschen of 
Nederdietschen stam. 

Al zijn het dan niet politieke banden, welke ons 
moeten binden, een staatkundige inmenging, hoe 
rechtvaardig misschien ook, in de verhoudingen 
tusschen Vlaming en Waal of tusschen Boer en 
Brit, zou ik wel allerminst wenschelijk achten, dan 
toch moeten ook de Nederlanders, die binnen de 
Rijksgrenzen wonen, leeren inzien, dat er wel de
gelijk cultureele banden zijn. welke die broeder
volken binden aan ons aller moederland: De 
Vereenigde Nederlanden (de destijds eveneens 
bijgevoegde Waalsche provincies natuurlijk buiten 
beschouwing gelaten). 

Men behoeft nu niet dadelijk in vuur en vlar.i 
te staan voor de Vlaamsche beweging of voor de 
opleving van den Nederlandschen geest in Zuid-
Afrika, (welke geest steeds sterker wordt) en men 
behoeft geen imperialist door dik en dun te wor
den, maar als men met mij tot de conclusie is 
gekomen, dat de Vlaming en de Boer ons het 
meest na staan en daarom inderdaad wel eenige 
aandacht verdienen voor hun streven om den 
Nederlandschen geest onder hun landgenooten 
aan te wakkeren en te verbreiden, zal men met mij 
wel van meening zijn, dat de geachte schrijver van 
„Een wederwoord" wel wat te ver is gegaan bij 
het afwijzen van ieder blijk van belangstelling 
voor de Dietsche zaak. 

J. A. A. de Bree. 

De Redactie-Commissie plaatst er als noo-
onder: 

•— De inhoud van het bovenstaande ingezonden 
stuk geeft ons geen aanleiding om ons „Weder
woord" in welk opzicht ook te herzien. — 

Wat de „leeuw in een klapperboom" betreft, 
voor lezers, wien dit mocht zijn ontgaan, herinner 
ik er aan, dat de dichter van een bombastisch 
rijmpje, geplaatst in het orgaan der Vaderlandsche 
Club van 15 Augustus 1932, het had over den 
„Leeuw van Groot-Holland" wat mij deed vragen, 
hoe die leeuw er uitziet, „misschien een leeuw in 
een klapperboom"? 

En ben ik werkelijk te weinig soepel, wanneer ik 
mij er tegen verzet, dat onze Indische Nederlan
ders het voorwerp, dat men met het woord tafel 
pleegt aan te duiden, een stoel noemen? 

Met „Groot-Nederland" pleegt men nu eenmaal 
iets anders te bedoelen dan het Koninkrijk der 
Nederlanden, als bedoeld in artikel 1 der Grond
wet van Rijks-Nederland. 

Al schijnt dit den Nederlanders in Indië nog 
niet bekend te zijn. 

G. N. 

EENWORDING IN HET 
VEREENIGINGSWEZEN 

1. De Vlaamsche Voetbal Bond 
Nadat „Kampioen", het nu al twee-maal per 

week verschijnende spreekbuisken van den V.V.B., 
onze aan den V.V.B. bij eene vorige gelegen
heid 1) gewijde regelen alle had overgenomen2), 
verscheen in een der volgende nummers van dit 
blad,3) van de hand van den hoofdopsteller, den 
Heer Oct. Mertens, eene stellingname tot het 
denkbeeld van den heel-Neerlandschen Voetbal 
Bond, waarop onzerzijds repliek4) volgde en de 
Heer Mertens niet talmde met een „slotwoord" als 
zijne dupliek! 4) Re- en dupliek zouden we ten 
gerieve der lezers van „D.D.G." hier willen 
laten volgen, niet echter dan na mededeeling van 
het heuglijk nieuws, dat eene zoo mogelijk jaarlijk-
sche ontmoeting tusschen den Kampioen van 
Vlaanderen, (dien dus van den V.V.B.) en dezen 
van Holland, zulks om het Kampioenschap van... 
Heel-Nederland, zeer vermoedelijk bij het geachte 
Hoofdbestuur van den V.V.B. geene bezwaren 
zal... ontmoeten! Het , ,Vlaamsch"-,,Hollandsch" 
tweegevecht van re- en dupliek nu bood den na
volgenden aanblik: 

Onze repliek: Eenwording in het Vereenigings-
wezen. 

„Naar aanleiding eeniger regels, door ons in 
„De Dietsche Gedachte" gewijd aan het in het 
opschrift vermelde onderwerp, verscheen in nr. 68 
van „Kampioen" een uitvoerige „leader" van de 
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hand van den geachten heer hoofdopsteller van 
dit blad, wien — indien 't ons vergund zij nog eens 
op het onderhavige onderwerp terug te komen — 
wij allereerst dank zouden willen weten voor zijn 
welwillende belangstelling. Vervolgens zouden we 
dan dit willen bespreken, waarin de geachte h. 
hoofdopsteller ons van ons ongelijk wist te over
tuigen, om daarna dat te behandelen, waarin we 
meenen vooralsnog op ons oorspronkelijk stand
punt te mogen blijven staan. Voorop mogen echter 
eenige regelen van onzen heel-Nederlandschen 
dichter Dr. René de Clercq, gaan om den geest te 
kenmerken, uit welken wij dit alles wenschen neer 
te schrijven: 

Eén Volk, één naam! 

Benaadren, broeders, niet benijden! 
Is Holland thans de rechte schoof, 
Zijn heilig Nederlandsche geloof 
Kan ook de Vlaming trotsch belijden. 
Wij hooren zaam, wij blijven zaam. 
In Noord en Zuid, één Volk, een naam! 

Aldus de Vlaming, die Dr. René de Clercq was. 
en in Zijn geest wenschen ook wij, die „Hollander" 
zijn, te schrijven en te handelen! En meer in het 
bijzonder de Noord-Brabander in ons maakt 't ons 
al heel gemakkelijk om 't den Zuid-Brabantschen, 
want immers Antwerpschen heer hoofdopsteller 
toe te geven, dat hij dan ook wel schoon gelijk had, 
toen hij schreef er met den V.V.B. feestelijk voor 
te bedanken om ooit met de Afdeelingen, Oost en 
West, van den V.V.B. te worden „gedegradeerd" 
tot de Afdeelingen VI en VII van den heel-Neder
landschen Voetbalbond. Inderdaad: Brabant en 
Vlaanderen, over welker gebied zich deze beide 
Afdeelingen uitstrekken, zij kunnen, als de baker
mat van heel-Neerland's beschaving, ongetwijfeld 
den voorrang eischen, wat in dit geval beteekent, 
dat zij, als voorwaarde voor de samensmelting met 
den K.N.V.B. tot den heel-Nederlandschen Voet
balbond, zouden kunnen stellen vervulling van den 
wensch hun Afdeelingen I en II genummerd te 
zien! Op dit punt strijken we dus wel ten volle de 
vlag voor onzen geachten opponent. Maar... niet 
zien we, als hij, eenig beletsel, waarom de V.V.B. 
niet „zich uiteindelijk zou neervleien in de armen 
van een bestaande organisatie", van den K.N.V.B. 
Want... waarom zou dat bekoorlijk meisken van 
den V.V.B. zich op deze wijze niet met dien aar-
digen Hollandschen jongen van den K.N.V.B. 
mogen ver-één-igen in den één-en-ondeelbaren 
band van den heel-Nederlandschen Voetbalbond?!? 

Weer geheel eens met den h. hoofdopsteller 
kunnen we 't zijn, waar hij schrijft: „Principieel en 
van stonden af aan verklaren wij: niemand van de 
leiders van V.V.B. wil noch mag zich uitspreken 
in dien (pro-heelnederlandschen) zin; sportlui 
staan boven en buiten alle politiek". En zeker zal 
op zijn beurt de h. hoofdopsteller 't met ons eens 
zijn, dat dan ook door middel van daden in dezen 

noch in genen zin mag „gesproken" worden! In
derdaad: boven en buiten alle politiek dient V.V.B. 
zich te houden. Alleen: met de politiek is 't wel 
altijd een heel raar ding geweest. „Ook al bemoeit 
Gij U niet met de politiek, dan zal zij zich wel met 
U bemoeien", sprak reeds eens een van Rijks-
Neerland's staatslieden. En weet U, geachte h. 
hoofdopsteller, wat zij, die heel-neerlandsche poli
tiek, U en den overigen leiders van den V.V.B. 
nu toch waagt te verwijten? Zij, die bedrijvers 
dezer politiek, zij slingeren U naar 't hoofd: „Gij, 
boven en buiten alle politiek staan? Reeds door 
de daad, waarmede Gij U enkel en alleen over 
Vlaanderen en niet over heel ons Nederland in-
richtet, steldet Gij LI onder en binnen alle politiek, 
erger nog: bedreeft Gij anfi-heelnederlandsche 
politiek en sloegt Gij een fel en heftig anti-heel-
nederlandsch taaltje uit!" 

Wij hebben natuurlijk, als goed vriend van den 
V.V.B., ernstige pogingen aangewend om dit ver
wijt te ontzenuwen, maar meer dan een: „Ver
draaide politicasters, ge begrijpt toch zeker wel, 
dat dit niet willens en wetens geschiedde", wisten 
we tegen deze duistere schepselen-der-duivels toch 
niet in te brengen. En Gij... en Gij, mijnheer de 
hoofdopsteller? Want... dat de V.V.B. toch ook 
wel ééns, om 't evenwicht te herstellen, een pro-
heelnederlandsche politiek bedreven had, bijv. toen 
hij zich inrichtte naar 't goed-Dietsche voor- en 
toonbeeld van den K.N.V.B., dat konden we, na
dat gij uitdrukkelijk iederen invloed van den 
K.N.V.B. op den V.V.B. in dezen ontkend hadt, 
dat konden we nu natuurlijk niet meer tegen dit 
verpolitiekte duivelsgebroed aanvoeren! 

Nu dit dus vaststaat, dat de V.V.B. zich uit 
eigen Dietschen aard nauwkeurig op dezelfde wijze 
inrichtte als ook de K.N.V.B., nu de V.V.B. der
halve door déze zijde harer wijze van inrichting 
niet die pro-heel-nederlandsche daad stelde, die 
toch wel, als compensatie van de anti-heelneerland-
sche, andere zijde harer inrichting, gewenscht 
schijnt, nu wacht dit ijle, heel-Neerlandsche droom
beelden najagend, driewerf gemaledijd gespuis, 
naar zij zeggen, op de ,,eerste' pro-heelnederland-
sche daad van den V.V.B.: „na al die anti-heel-
nederlandsche daden, gesteld door de permanentie 
van een c?ee/-Neerlandschen, /C/ein-Vlaamschen 
organisatievorm," durven zij er bijvoegen! Wat, ge
achte heer hoofdopsteller, zeg, wat doet men tegen 
zulkdanige, hardnekkig-óp-den-bal-zittende uit-
den-heel-Neerlandschen-booze-geschapenheid?!? 

}. A. W. S w a n e. 

Des Heeren, Oct. Mertens, dupliek: Slotwoord: 
„Ons antwoord is een slotwoord en zal heel kort 

zijn. 
Onze strijd richt zich tot één vijand. Het is nog 

nooit in ons opgekomen in een andere richting te 
oriënteeren. Wij kaspelen ons zoo stevig mogelijk 
in, omdat wij weten, dat de strijd hevig en lang-
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durig zal zijn. Wij mogen nog aan niets anders 
denken dan aan het eenige doel, dat wij ons stel
len: los van Brussel, dat de Vlamingen keer op 
keer smout op smoutpeer toedient, los van Brussel, 
dat den spot drijft met onze heiligste gevoelens; los 
van Brussel, dat onze moedertaal behandelt als 
een smerig dialekt; los van Brussel, dat de Vlaam-
sche ziel ontkent en stilaan het Vlaamsche leven 
van zich losmaakt en aan zichzelven overlaat. 

Moeder Vlaanderen baarde reeds een Vlaam-
schen Toeristenbond, een Vlaamschen Voetbal
bond, een Vlaamsche Zwemvereeniging (om al
leen sport-groepeeringen te noemen) en gaat nu 
zwanger van een Vlaamschen Wielrijdersbond, 
waarvan West-Vlaanderen het vaderschap op-
eischt. 

Moeder Vlaanderen is fier over haar kroost en 
wij zijn fier een zoon van Moeder Vlaanderen te 
zijn. Maar onze strijd en onze innerlijke inrichting 
zijn nog zoo jong en zal nog zooveel jaren vergen, 
dat wij nog niet den durf hebben reeds luchtkastee-
len te bouwen. Eerst eigen organisatie en dan 
misschien, Noord-Nederlandsche broeder, als we 
vergrijsd zijn in den dienst van de sport, dan mis
schien kunnen we opnieuw de diskussie-pen terug 
opgraven. Nu, meen ik, kwaamt u ettelijke jaren 
te vroeg met uw voorstel. 

O k t .  M e r t e n s .  

Na dit prachtig anti-Belgische woord van den 
Heer Oct. Mertens, is nog enkel 'n wenschken, 
dunkt ons, op z'n plaats: De h. Mertens en de 
zijnen mogen naarstig blijven voortbouwen aan 
dat, wat eens een ,.luchtkasteel" was, aan 
den nu zoo glansrijk anti-Belgisch en pro-heel-
Nederlandsch gebleken V.V.B.l 

2. Andere Vlaamsche Sport-Bonden 
In zijn ,,Slotwoord" hierboven onder 1 noemde 

de h. Mertens hen reeds: den Vlaamschen Zwem 
Bond o.a. Als goed-en-behoorlijk Brabander, in
boorling van Dietschland's hoog-\and immers, zijn 
we minder goed op en in 't water te-huize 5) en 
moesten daarom 't antwoord schuldig blijven op 'n 
verzoek van Vlaamschen kant om inlichtingen aan
gaande de gewoonten en gebruiken, de inrichting 
van den (Rijks-) Nederlandschen Zwem Bond. 
Wie onzer lezers is bereid deze inlichtingen te 
verschaffen aan het Secretariaat van den V.Z.B., 
A. Rodenbachstraat 13, Antwerpen (Borgerhout)? 

J. A. W. SWANE. 
Aalst (N.-Br.), 7 Sprokkelm. '33. 

1) Vgl. „De Dietsche Gedachte", Jrg. VII, nr. 4, blz. 52. 
2) Vgl. „Kampioen", Jrg. 3, nr. 66. 
3) Vgl. „Kampioen", Jrg. 3, nr. 68. 
4) Vgl. „Kampioen", Jrg. 4, nr. 9. 
5) Reeds Voet gaf als Brabander blijken van onmin me' 

den 2en aggregaatstoestand der stof: Vgl. „D.D.G.", Jrg. V, 
blz. 75, noot 2. 

DISTELS 

Hans Struis en onze bedoeling 

Volgens vriend Hans van de Belgische Avond
post bedoelen wij de splitsing, om niet te zeggen 
de opheffing van een naburigen staat. 

De man verwart middel met doel. Maar boven
dien, wat kan er tegen zijn als een staat wordt 
opgeheven met goedvinden van zijn burgers, zoo
wel de Vlaamsche als de Waalsche? Welnu, wij 
streven er alleen naar, dat zij het goedvinden. 

Hans Struis zenuwachtig 

Hans Struis heeft als schooljongen geleerd, dat 
Willem van Oranje de bevrijder van Holland is 
geweest, en dies heeft hij hem als Hollandsche 
held steeds gedragen in het harte. En nu hebben 
kwajongens „Belgen" uitgenoodigd, den Holland-
schen Prins mede te huldigen? Wel foei, welk een 
anti-nationale daad. Daar moet meer achter zitten. 

Och, Hans, wanneer zult gij nu eindelijk uw 
schoolboekjes-geleerdheid door een beetje nieuwe, 
frissche denkbeelden vervangen. Wat zegt ge: 
gaat dat niet meer op 50-jarigen leeftijd? Zoudt ge 
dan maar niet liever zwijgen, voortaan, over den 
Zwijger? 

Een wonderbaarlijk eenheidsgevoel 

De Wilhelmus van Nassouwe-Commissie heeft 
in een uiteenzetting over de Delftsche volkshulde 
aan de vertegenwoordigers van buitenlandsche 
bladen een tirade gebruikt over „la nation Néer-
landaise", („dans le sens du seizième siècle, de la 
pacification de Gand"), die van Coglugiro lichte
lijk heeft doen huiveren. „Deze tirade" — zoo 
lezen wij in het Handelsblad — „moet hier den 
indruk geven, alsof het eenheidsgevoel tusschen de 
Nederlanders aan deze en de stamverwante broe
ders (prachtig, Coglu, stamverwante!) aan gene 
zijde van de grens van Nederland en België, ook 
van staatkundigen aard is " 

Een eenheidsgevoel tusschen burgers van ver
schillende staten, dat van staatkundigen aard zou 
zijn. Ra, ra, wat is dat voor een gevoel? 

Wij zijn staatkundig wel niet één, maar we 
voelen ons staatkundig desondanks één? Dat lijkt 
in elk geval ongevaarlijk gebazel. 

Kan Hanseman van de Belgische Avondpost 
misschien een verklaring geven? 

Het denkvermogen van „de Volkskrant" en 
„de Morgen" 

Een afscheiding van Vlaanderen van België en 
aanhechting bij Nederland is zonder een oorlog 
niet denkbaar; welnu, die oorlog, die dan niet een 
oorlog tusschen Nederland en België alleen zou 
zijn, zoeken de Groot-Nederlanders, aldus beweert 
de Volkskrant. 
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Het klaarblijkelijk beperkte denkvermogen van 
deze krant belet haar de mogelijkheid onder de 
oogen te zien van een vrijwillige scheiding tenge
volge van ontbelgisching der geesten. 

Wat den oorlog betreft, waarop wij aansturen, 
zelfs de Avondpost is dit te kras. Dat ontslaat ons 
ervan, dezen onzin te weerleggen. 

„De Morgen" komt vertellen, dat een verwe
zenlijking van een Groot-Nederlandsch staatkun
dig ideaal op dit oogenblik slechts zou kunnen 
geschieden door een gewelddadigen opstand. Ons 
inziens kan die verwezenlijking op het oogenblik 
noch door zulk een opstand noch op andere wijze 
geschieden. Is daarom het ideaal uit den booze? 
Zelfs de Avondpost erkent, dat het ons recht is 
dit ideaal te koesteren. 

De „kleine fractie" 

De Avondpost: Het Groot-Nederlandsch ideaal 
is slechts het ideaal van een zeer kleine fractie, die 
er nooit in geslaagd is ook maar eenigen weerklank 
te wekken in wat breeder kring. 

De Volkskrant: Bij elke gelegenheid ontmoet 
men deze Groot-Nederlandsche samenzwering op 
zijn weg. 

De legers van Nederland en België 

Zooals men weet, heeft MacDonald voorge
steld, België een leger van 60.000 man, Nederland 
een van 25.000 man toe te staan. 

Naar wij vernemen, is de Nederlandsche regee
ring voornemens, op een wijziging van dit voorstel 
aan te dringen: een Nederlandsch leger, dat bijna 
de helft van het Belgische leger bedraagt, ware 
een onvriendelijkheid tegenover het „bevriende 
buurland, waarop men zoozeer is aangewezen. In 
overweging zal worden gegeven voor België een 
leger van 80.000 man te bepalen, voor Nederland 
een van 5000 man. Een sterk Belgisch leger, zoo 
meent de Nederlandsche regeering na overleg met 
den chef van den generalen staf, is in 't belang van 
Nederland, en een klein Nederlandsch leger is 
goedkoop. 

De Vrijheidsbond cultureel-Grootnederlandsch? 

„Jarenlang hebben wij •—• aldus de Voorzitter 
van den liberalen „Vrijheidsbond" — krachtens 
ons beginsel gepleit voor nationale eenheid. Wij 
toch hebben steeds de gedachte van de volks
eenheid geplaatst boven alle godsdienstige of so
ciale tegenstellingen " 

Gek, dat wij er nooit iets van bemerkt hebben. 

J. VAN SCHERPENZEEL. 

Lezers, zijt gij reeds aan het werk, om het aantal 
betalende lezers van ons blad te verdubbelen? 
Komaan, de nieuwe jaargang nadert! 

BOEKBESPREKING 

Ons Volkskarakter door Marnix Gijsen. 
„Het Kompas" Mechelen. 
,,De Spiegel" Amsterdam. Prijs ƒ 0.90. 

Een in het Nederlandsch geschreven boekje, 
maar ons volkskarakter, dat is het Vlaamsche! 
Want volgens den schrijver is op het beslissend 
moment de groote Nederlandsche eenheid niet or
ganisch mogen groeien, zoodat het volkskarakter 
der Vlamingen eene abnormale evolutie heeft door
gemaakt. Hij zegt er nog even als terloops bij, dat 
het zeer twijfelachtig lijkt of die groote Neder
landsche eenheid na eeuwen van verbrokkeling nog 
plots (? !) zou kunnen hersteld (?) worden, zonder 
den geest geweld aan te doen. 

De schrijver laat echter niet uitkomen, dat als 
hij van het Vlaamsche volkskarakter spreekt, hij 
reeds een grootere gemeenschap op het oog heeft; 
immers de West-Vlaming, de bewoner van de 
Kempen, de Limburger verschillen ook al genoeg 
om hun karakter aan eene afzonderlijke beschou
wing te onderwerpen. Gaat men nu toch samen
vatten, dan was het wel zoo redelijk geweest, in
eens maar van het Nederlandsche volkskarakter te 
spreken. Dit had den schrijver meteen verlost van 
zijn nachtmerrie, dat het Vlaamsche volk maar 
4 miljoen zielen telt „ingesloten door naburen, die 
hun eenheid hebben opgebouwd uit het sacrificie 
der dialecten en der regionale kenmerken, ten 
bate van een machtig centralistisch staatsgebouw, 
symbool van een eigen cultuur." Ook Rijks-Neder
land is dus zulk een nabuur, ja sterker, dit alleen 
kan hier bedoeld zijn. De schrijver verzeilt hier 
weer in de oude misverstanden door de volks
gemeenschap te beschouwen als afgesloten door 
de staatsgrens. Aan de innerlijke waarde van het 
geschrift doet dit echter niet veel af; het is n.1. 
kostelijk hoe Gijsen, terwijl hij het Vlaamsche 
volkskarakter meent te beschrijven, inderdaad het 
Nederlandsche teekent! De kenmerken van den 
Vlaming, die hij op rekening brengt van de eeuwen 
van afwisselende vreemde overheersching, zijn 
vrijwel geheel van toepassing op den Rijks-Neder
lander. Wie nog niet overtuigd is, dat de Vlamin
gen Nederlanders zijn, leze eens met aandacht de 
blaz. 39 e.v. Ga naar Gijsen, o, klein-Hollander 
en word wijs! 

Maar ook hij, die deze overtuiging reeds is toe
gedaan, zal genieten van de lezing van dit ge
schrift. Het ligt buiten het bestek van deze bespre
king hierop nader in te gaan, maar het is een zeer 
eenige en oprechte liefde, waaruit het is geschre
ven, te meer te waardeeren in iemand, die begif
tigd werd met een Belgische onderscheiding Wij 
kunnen slechts hopen, dat het voorwerp van die 
liefde nog eens de heele Nederlandsche volks
gemeenschap zal zijn, dat in het Kanaan, waar
naar Gijsen uitziet, ook plaats moge zijn voor 



D E  D 1 E T S C H E  G E D A C H T E  135 

ons, die wel verder van de bron van onze bescha
ving zijn afgezworven, maar in wie nog steeds het 
ongestild verlangen leeft, om ons met al onze 
broeders opnieuw daaraan te laven, 

G. v. ARKEL. 

F ransch-V laander en. Letterkundige Be
trekkingen met Vlaanderen. Herleving 
van het nationaliteitsgevoel. Met een 
taalgrenskaart. Door Dr. V. Celen, 1933. 
Uitgave ,,de Sikkel", Antwerpen. Prijs 
24 fr. 

Dit boekje bestaat uit een 15-tal meerendeels 
korte opstellen, die, als wij ons niet zeer vergissen, 
in de Brusselsche „Standaard" zijn verschenen. Bij 
lezing stelt het aanvankelijk teleur: wij missen te 
veel van wat wij gaarne zouden weten en de 
eerste hoofdstukken, vóór en na de inlijving, zijn 
al te beknopt. Belangrijker zijn de volgende stuk
ken, die over den toestand der Nederlandsche let
terkunde in den Westhoek na de inlijving door 
Frankrijk, en de betrekkingen, op dit gebied met 
de Spaansche, later Oostenrijksche Nederlanden 
menig wetenswaardige bijzonderheid geven. Maar 
de behandeling van dit speciale onderwerp vormt 
geen geheel met het tweede gedeelte, de herleving 
van het nationaliteitsgevoel in Fransch-Vlaande-
ren, zoodat het boekje den indruk van een onvol
ledig samenraapsel van gegevens over het onge
lukkigste gedeelte van Dietschland maakt. Erkend 
worde: de titel reeds bereidt hierop voor. 

Toch bevelen wij het werkje van harte aan in 
de belangstelling van onze lezers, vooral met het 
oog op dat tweede gedeelte: daarin worden din
gen gezegd, die zelfs in onzen kring nog te weinig 
bekend zijn. Al valt ook in dit gedeelte vaak een 
te groote beknoptheid te betreuren, als b.v. in het 
hoofdstuk over het Fransche „regionalisme". 

Aandacht verdient in het bijzonder wat de schrij
ver vertelt over de herleving van het rasgevoel in 
het reeds eeuwen geleden verfranschte gedeelte 
van de door Frankrijk ingelijfde gebieden in het 
Noorden, La Flandre Gallicante, waarvan Rijssel 
het centrum vormt. Er is hier een herleving, welke 
met die der Ieren overeenkomst vertoont; men be
gint er steeds sterker te gevoelen Vlaming te zijn, 
maar men heeft er zijn taal verloren. Deze bewust
wording is zelfs krachtiger dan in het Westen, in 
de streek van Duinkerken, Hazebroek en Belle, 
waar de groote meerderheid der bevolking nog de 
moedertaal bewaarde, maar waarvan nog weinig 
Vlaamsch leven uitgaat. 

Zullen de verfranschte Vlamingen van la Flan
dre Gallicante weer goede, de eigen taal kennende 
en sprekende Vlamingen worden? Het is ook voor 
dr. Celen een vraag. Maar in elk geval doet hij 
ons beseffen, dat wij een moeilijk vraagstuk al te 
gemakkelijk en niet geheel juist oplossen, als wij 
de grens van Groot-Nederland op het gebied van 
den Franschen Staat met de tegenwoordige taal
grens daar doen samenvallen. 

Over het taalgrens-kaartje zal vermoedelijk de 
uitgever zelf lichtelijk blozen. Wie het met aan
dacht bestudeert, krijgt pijn aan de oogen. 

L. 

UIT BOEK EN BLAD 

Gudrun. Tijdschrift voor R.K. Vlaamsche vrouwen en 
meisjes. Het nummer van Sprokkelmaand bevat, na een 
artikel van Joris Eeckhout over Karei van de Woestijne, de 
inleiding van een reeks lessen over Algemeen beschaafd 
Nederlandsch. 

„Laten alle Vlamingen, die aan het Belgisch bederf ont
komen willen, die weer Vlamingen, dit is, Nederlandsch 
willen zijn, het voorbeeld volgen van de helaas nog te 
weinige Vlamingen, die vloeiend het Algemeen Beschaafd 
gebruiken Laten vooral de Vlaamsche vrouwen in dezen 
het voorbeeld geven", lezen wij er. En: ,,Als het Vlaamsche 
volk geen A. B. leert spreken, dan verdwijnt het". 

Het volgend nummer is grootendeels aan Willem van 
Oranje gewijd, o.m. met een uitnemend artikel „Waarom 
huldigen wij Willem van Oranje?" door N. Loos, een ge
schiedkundige beschouwing (met een onjuistheid: niet de felle 
Calvinisten uit het Noorden, maar die uit Gent hebben den 
afval der Waalsche gewesten bevorderd) door B. Vlekke 
en een klein opstel over Prins Willem's bijnaam „de Zwij
ger". 

In Internacia van 15 Januari een hoofdartikel „The down-
fall of Flanders means a menace to London", waarvan het 
opschrift voor zichzelf spreekt. Voorts vestigen wij de aan
dacht op een artikel van Lothar E. Herwig over „La Répu-
blique und die Flamenfrage". „La République" is een in 
het Duitsch gesteld Fransch propagandablad, dat te Straats
burg verschijnt en waarin een „goede Belg" die zich Gaston 
v. d. Heuvel noemt, onjuistheden over den Vlaamschen 
strijd schrijft. 

Neerlandia van Maart 1933 bevat het jaarverslag over 
1932 van de afdeeling Boekverspreiding van het Algemeen 
Nederlandsch Verbond. Naar Zuid-Nederland werden niet 
minder dan 263 kisten gezonden, waarvan 2 naar het ge
deelte, dat Fransch staatsgebied is; naar Zuid-Afrika 21 
kisten. Van de 261 kisten, naar Belgisch Vlaanderen gezon
den. waren 26 voor de Vlaamsche Opvoedings-centrale te 
Cappellen bestemd, 11 voor Universiteitsbibliotheken, Evan
geliehuizen en dergelijke en 224 voor de onderafdeeling Het 
werk der Nederlandsche Boeken en Tijdschriften te Antwer
pen. Het aantal verschillende bladen, dat iedere maand naar 
Vlaanderen gaat, bedraagt 268. 

In dezelfde aflevering een artikeltje over de niet toege
paste taalwetten, waaraan de woorden ontbreken: „eerst de 
verdwijning van België zal aan dit kwaad een einde maken". 

De April-aflevering van Neerlandia is grootendeels gewijd 
a.-n Willem van Oranie. Zij bevat artikelen over den Prins, 
van A. den Hertog (Klein-Hollandsche beschouwing), over 
Oranje, de Kamper! (1566- 67), van Dr. Rob. van Roos-
broeck (lezenswaard!), over „Oranje se betekenis voor 
Suid-Afrika", van S. P. Engelbrecht (frases van de bekende 
soort: „God, Nederland en Oranje"), een in zijn beknoptheid 
uitnemend artikel over „het Wilhelmus", van Dr. J. C. A. 
Fetter, enz. Alles tezamen, met enkele verluchtingen, een 
aardig nummer. Jammer, dat niet naar voren is gebracht, 
dat het ideaal van Oranje niet is verwezenlijkt, en slechts 
een brok der Nederlanden zich heeft weten te bevrijden. Een 
Noord-Nederlander, een Vlaming en een Zuid-Afrikaner 
over Willem van Oranje te laten schrijven wil nog niet 
zeggen, dat men Groot-Nederlandsch licht op hem heeft laten 
vallen. Dit nummer toont weer sterk aan, dat er tusscher, 
Algemeen-Nederlandsch en Groot-Nederlandsch een vrij 
diepe kloof is. 
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Bij het Maart-nummer van Roeping is Paul de Mont's 
tooneelwerk „Willem de Zwijger" gevoegd. Het nummer 
zelf bevat een artikel van Gerard Knuvelder over den Prins: 
„Oranje als mythe". Wij ontleenen er aan: „Zijn bezieling: 
de gezamenlike Nederlanden eendrachtig één — is ook de 
onze. Daarom verdient hij ook der katholieken aandacht, als 
symboliese drager van de Nederlands-nationale gedachte. 
Als zodanig willen wij hem zien en huldigen: een symbo
liese figuur, sterk, opzettelik sterk, vereenvoudigd uit de 
veelvuldige historiese werkelikheid oprijzend voor ons gees
tesoog " Merkwaardig, Knuvelder nadert den dichter van 
het Wilhelmuslied, die ook niet precies de historische figuur 
ons voor oogen stelt, maar den strijdenden held der Neder
landen. En vooral daarom is dit lied nóg levend voor ons. 

Schakels van Maart is vooral weer socialistisch maandblad 
voor N. en Z. Nederland. Voor onze lezers verdient ver
melding een artikel van dr. J. S. Bartstra: „Willem van 
Oranje en Vlaanderen", waarin in 't bijzonder, aan de hand 
van Prof. Geyl's Geschiedenis van den Nederlandschen 
stam, het drama der scheuring tusschen Noord en Zuid 
wordt besproken. In den aanvang van dit artikel lezen wij, 
dat de grondlegging van den Noord-Nederlandschen stam 
aan Jan van Nassau is te „wijten", niet aan Willem van 
Oranje. Dat kan aan onze Noord-Nederlandsche „officiali-
teit" niet genoeg worden gezegd! Alleen komt het woord 
„wijten ons wat te sterk voor. Of is Dr. Bartstra van mee
ning, dat het „beter wat dan niets" op dit geval niet van 
toepassing is? 

Le lion de Flandre. Nummer van Januari-Februari. Weer 
een nummer met een afwisselenden en belangrijken inhoud, 
welke gedeeltelijk aan den beiaard en het beiaardspel is ge
wijd, een heel wat Nederlandscher overblijfsel dan de molens, 
waarvoor onze Vlaamsche broeders in Noord-Frankrijk zich 
zooveel moeite geven. J. Denijn schreef een opstel over „Klok
kenspel en beiaardkunst in verband met de nieuwe inrichting 
te Belle". In een der volgende artikelen, met bijzonderheden 
over dezen nieuwen beiaard, lazen wij tot onze ontsteltenis, 
dat de grootste klok ervan een Fransch opschrift draagt: 
„Je suis la voix du souvenir, celle aussi de 1 avenir 
Ach, ach, dat men dat nog niet heeft kunnen voorkomen. 

Van de andere artikelen noemen wij: „Trois aspects du 
problème colonial en Hollande", door P. Catrice, eenige 
gedichtjes en prozastukjes in het Nederlandsch, door R. de 
Spicht. Vermelding verdient ook het vervolg van „La dispa-
rition de 1'incognito flamand". Wij ontleenen eraan: „Le 
nom de Flandre apparaït de plus en plus dans la vie publique 
(d.w.z. in Noord-Frankrijk) La langue flamande elle-
même — o tempora! o mores! — apparaït triomphante, a 
Lille-en-Flandre, et en authentiques caractères gothiques, sur 
les bouteilles, les panonceaux et les annonces publicitaires 
du „Bock Ryssel" 

In Zuid-Afrika van Maart 1933 o.m. een artikel over den 
op 6 Febr. j.1. overleden Dr. N. Mansvelt, en een ingezonden 
stuk van het Bestuur van het Studiefonds voor Zuid-Afri-
kaansche Studenten, waarin eenige opmerkingen in Prof. 
Burgers artikel over „Afrikaansche Studenten in Nederland , 
opgenomen in „Dietsche Orde", waarmee dit Bestuur zich 
niet kan vereenigen, worden besproken. 

In Zuid-Afrika van April een artikel over de Coalitie 
Hertzog-Smuts, voorts aanhalingen uit een schets van dr. 
A. J. Barnouw, hoogleeraar te New York, in Die Huisgenoot 
over zijn reis door Zuid-Afrika, waarin dr. B. er o.m. op 
wijst, dat er in de Zuid-Afrikaansche taal geen noemens
waardige splitsing in dialecten heeft plaats gehad. Dat deze 
homogeniteit het Afrikaansch ten goede komt in den wed
ijver met het Engelsch, zal niemand willen ontkennen, even
min als het feit, dat de strijd der Vlamingen verzwaard 
wordt, doordat zoovelen hunner nog aan een bonte ver
scheidenheid van plaatselijke tongvallen vasthouden. Maar 
als de schrijver beweert dat het Afrikaansch hierdoor sterker 

staat, dan het Vlaamsen in zijn strijd tegen het Fransch, 
geeft hij er blijk van niet te weten, dat het in Vlaanderen 
toch niet meer een strijd van Vlaamsche tongvallen tegen 
het Fransch is, maar een strijd van de Nederlandsche taal. 
En het is duidelijk, en prof. Barnouw beseft dat ongetwijfeld, 
dat het Nederlandsch sterker staat, dan het jonge Afrikaansch 
dat in soortgelijke omstandigheden doet. 

Hij zelf betreurt de moedwillige verbreking van den band 
met de Nederlandsche taal in Zuid-Afrika, en uit de vrees, 
dat het moeilijk zal vallen de Afrikaansche cultuur, afge
sneden van de geestelijke erfenis van de Nederlanden, van 
Engelsche smetten vrij te houden. 

Ten slotte vermelden wij nog een artikeltje, met portret, 
over den 70-jarigen voorzitter van de Nederlandsch Zuid-
Afrikaansche Vereeniging, Prof. Dr. J. W. Pont. 

BRABANT, ONS VADERLAND i) 

Als rijzend, wijdsch het heideland 
lijk menig sprong, 

al grijzend-wijs, toch bijdehand-
en lenig-jong, 

lijk vredig fier en pralend' vrand 
in 't effen laagland, 

in héél ons Dietsche Vaderland 
verhéft zich Brabant! 

SEGHER VAN LOVEN 

sprong = springader; vrand — warande. 

PORTRET VAN PRINS WILLEM VAN ORANJE 

Het portret, waarvan een reproductie werd geplaatst op 
de eerste bladzijde van dit nummer, stelt Prins Willem van 
Oranje voor op 47-jarigen leeftijd, naar het oorspronkelijke 
schilderij, naar alle waarschijnlijkheid naar het leven gemaakt 
door Frans Pourbus den Oude. Dit weinig bekende schilderij 
zal deel uitmaken van de a.s. portrettententoonstelling van 
den Prins in het Rijksmuseum. Bij uitstek geeft dit portret 
weer den edelman, den fijnen intellectueel die de dingen groot 
zag en deed, en alles offerde voor het Nederlandsche volk en 
de Groot-Nederlandsche gedachte, den Vader des Vader
lands. De weergave op kleine schaal in krantendruk kan al 
de schoonheden van het origineel niet doen uitkomen; dat 
doet een kleurenreproductie op levensgrootte die uitgegeven 
is door het Bureau voor Grafische Kunst, Obrechtstraat 22/, 
Den Haag, dat bereid is het onzen lezers toe te zenden. 

Prospectus en prijzen en een lijst met warme aanbevelingen 
zendt dit Bureau op aanvraag. 

Lezers, 

Uw steun is noodig voor het instandhouden 

van ons blad. 



Dl DIETSCHE GEDACHTE 
DE CRISIS IN HET VLAAMSCH 
NATIONALISME 

Open Brief van een Noord-Nederlander aan 
de Vlamingen 

Er zijn veelvuldige teekenen eener interne crisis 
in 't Vlaamsch Nationalisme. Sinds vele jaren 
ben ik, als Noord-Nederlander, zeer belangstel
lend in de Vlaamsche beweging, maar ik vertoefde 
vaak in het buitenland; dus ben ik niet zoo geheel 
op de hoogte als ik gaarne zou willen zijn en is 
mijn oordeel waarschijnlijk niet altijd geheel juist; 
ik oordeel vooral naar den buitenkant; maar is dit 
eigenlijk wel verkeerd? Immers een politieke bewe
ging wordt beoordeeld naar hetgeen zij naar bui
ten presteert. Hoe het zij, er zijn veelvuldige tee
kenen eener interne crisis in het Vlaamsch Natio
nalisme. 

Ik heb de pen opgenomen om den Vlamingen 
eenige voorstellen te doen. Met welk recht? Geen 
ander recht dan dat, 't welk ieder Nederlander 
heeft, die het goed meent met zijn volk en alleen 
vraagt, zijne gedachten ter overweging te mogen 
voorleggen. 

Wanneer ik hier en daar kritiek uitspreek, welke 
in wezen misschien onrechtvaardig is, dan vraag 
ik, dat te willen toeschrijven aan onvoldoende 
kennis. Mijne kritieken en voorstellen zijn niet 
bedoeld om bepaalde menschen persoonlijk onaan
genaam te zijn, maar uitsluitend ter wille van de 
goede zaak geschreven. Waar Vlaamsche voor
mannen gefaald hebben, wil ik geen blaam werpen 
op hunne persoonlijke onkreukbaarheid. 

De Vlaamsche beweging maakt een tijdperk 
van volslagen anarchie door, waarbij velen zich tot 
middelpunten van groepen en politieke systemen 
gemaakt hebben. Tusschen die verschillende groe
pen bestaat een vage of zelfs geen band, zelfs 
soms vijandschap. Nevens 't Vlaamsch Nationaal 
beginsel hebben deze groepen nog andere belangen 
van religieusen, socialen, en anderen aard. Zoo is 
't Vlaamsch Nationalisme van velen vermengd met 
anti-kapitalisme, anti-militairisme, anti-dit en anti
dat, met fascisme enz. enz., welke bij den tegen-
woordigen toestand van de wereld en België be
grijpelijk zijn, maar geen noodzakelijk onderdeel 
uitmaken van een integraal Vlaamsch Nationalis
me. Er zijn te veel vertroebelende factoren, die 
bovendien goedwillenden afstooten en onderlinge 

•vijandschap opwekken, of, anderszins, onge-
wenschte meeloopers aantrekken, 't Maakt den 
indruk of de leiders niet voor hun taak berekend 
zijn en niet breed genoeg van opvatting, om een 
scheiding tusschen 't Vlaamsch-Nationaal beginsel 
en hun persoonlijke stokpaardjes te kunnen trek
ken. 

Verder, die onzinnige twistappel van 't federa

lisme, waarbij om de Belgische huid geruzied 
wordt, vóór de Belgische beer geschoten is. 

Het optreden van den Raad van Vlaanderen is 
in dit opzicht (al of niet door haar eigen toedoen) 
uiterst teleurstellend. Ik voel een latent conflict 
tusschen de in de na-oorlogsche jaren self-made 
leiders en de eerst te laat self-made Raad van 
Vlaanderen, welke als een spelbreker daartusschen 
kwam. De Raad moet zijn positie schijnbaar nog 
veroveren. Hij behoort te zijn de absolute leider 
der Vlaamsch-Nationale beweging en mag nooit 
aarzelen. Zijn tweeslachtige uitspraak betreffende 
't Federalisme, zijn „aanbod" om te „bemiddelen", 
zijn voor zijn prestige fnuikend. Niet als gedulde 
bijlooper, die iedereen wil ontzien, neen, als mees
ter moet hij bestaan. In een groepeering als de 
Vlaamsch-Nationale moet onbeperkte discipline 
bestaan, absolute tucht zonder eenige tolerantie. 
Op dit kritieke oogenblik is een toestand van scha
keering een luxe en volkomen ongemotiveerd, en 
kan men afwijkingen betitelen als staaltjes van een 
grof egoïsme en platte burgerlijkheid, zelfs wan
neer de betrokken personen geheel te goeder trouw 
zijn. Echter, tucht is gegrondvest op duidelijkheid, 
op vertrouwen, op geloof, op geestdrift. Tucht is 
de „ge-regelde" opoffering door de volgelingen, 
vrijwillig aangegaan, dus geen opoffering in den 
blinde weg door ieder enkeling naar eigen goed
dunken en welke leidt tot verkwisting van krach
ten. Onderwerping aan de tucht is een goede 
eigenschap, een groote menschelijke karaktertrek, 
die zelfs van leiders van groot formaat geëischt 
kan en moet worden. De tucht kan echter alleen 
geëischt worden, als de leiding door haar duidelijk
heid, karaktervastheid en -hoogheid en door haar 
bewust optreden vertrouwen inboezemt. Doet de 
Raad van Vlaanderen dat? 

Een nationaal Verbond verbindt de bewust na
tionaal denkenden, wier hoofddoel is de bevorde
ring van de belangen der natie, dus in de eerste 
plaats haar bestaan. Iedereen denkt onbewust 
nationaal en 't is dus de taak der Vlaamsch-
Nationale leiding de onbewust nationalen tot „be
wuste" menschen op te voeden; dat kan alleen, 
als de leiding van de beweging door haar optre
den achting en tevens geestdrift inboezemen kan. 
Zij moet de achting van buitenstaanders (ook der 
buitenlanders) en in de eerste plaats van haar 
tegenstanders weten op te wekken, 't Buitenland, 
maar ook de tegenstanders moeten zien en voelen, 
dat een natie aan 't ontwaken is, die in haar op
gang niet te stuiten is, en door haar cultuur en 
haar weten en willen een plaats in de rij der be
schaafde volkeren verdient. Hierbij is de Vlaam
sche beweging, vrees ik wel, zeer te kort geschoten 
door 't optreden van haar middelmatige leiders, 
ook al wilden deze nog zoo goed. 
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Er is gescholden en getwist en geïnsinueerd in 
die mate, dat de VI. Nat. partijbladen bijna niet 
te lezen waren. Een buitenstaander (ook de 
Noord-Nederlander) moet ten slotte denken, dat 
er onder de VI. nationalisten een groot percentage 
onvolwaardige menschen is, waarmee men zich 
liefst maar niet moet afgeven. Vandaar waar
schijnlijk de afzijdigheid van vele goede Vlamin
gen, vooral ook vele Noord-Nederlanders (zeker 
tot hun eigen smart) en van 't buitenland, t Komt 
er niet op aan, scharrelaars en verraders te be
vechten; die kan men beter doodzwijgen. Dood
gaan doen zij ten slotte van zelf. 't Komt er op 
aan, 't positieve te bevorderen. De aanblik is 
heden die van een troostelooze verwarring, ver
kwiste opofferingen en lijden, ruzie, en dat alles 
in tijd van oorlog. In tijd van oorlog wordt een 
soldaat, die niet gehoorzaamt, doodgeschoten. In 
tijd van oorlog? Ja, natuurlijk. België heeft anti-
Vlaamsche, anti-Nederlandsche staatslieden tot 
leiders. De Vlamingen echter, goedgeloovige bur
gers van te klein formaat, die zich niet voor oogen 
stellen, dat zij een oorlog ontketend hebben, welke 
België consequent en meedoogenloos tegen VI. 
Nat. Vlaanderen voert, wat doen zij? Ergerlijk di
lettantisme, waaraan velen geofferd worden zonder 
resultaat. 

Maar wat dan? Ik geloof, dat juist nu, geduren
de de algeheele ontbinding, het tijdstip gekomen 
is om te trachten 't Vlaamsch Nationalisme een 
hechter basis te geven. Zoo niet, dan zal t VI. 
Nationalisme verder blijven doorkwakkelen, nu 
iets beter, dan weer slechter, in veel groepjes ge
deeld, totdat België den oorlog definitief gewon
nen heeft en de laatste VI. Nationalisten in het 
museum of in de gevangenis zitten. Juist nu bij de 
groote crisis, juist nu, terwijl ook de VI. Nat. 
Kamergroep ontredderd is en haar voornaamste 
voormannen buiten t Parlement gekomen zijn en 
dus vrij van t Parlement staan, nu is t tijdstip 
gekomen van schoon schip maken. 

Als eerste stap moet 't twistpunt, 't wetsvoorstel 
i.z. Federaal Statuut, door de VI. Nat. Kamer-
groep officieel teruggenomen worden. De VI. Nat. 
Kamerleden krijgen 't er toch niet door. t Is slechts 
een slag in de lucht zonder politieken zin. Een 
openlijke terugneming is te verkiezen boven t te 
laten doofpotten en wegrotten, wat 't belachelijk 
maakt. Het terug te nemen, zal den Belgischen 
Staat alvast voor een onaangename verrassing 
zetten, door de onzekerheid: wat zullen de 
Vlaamsch Nationalisten nu doen? 

Verder dient een soort staatsgreep te geschie
den, waarbij de Raad van Vlaanderen zich in de 
Vlaamsche beweging bovenop zet, door t opstel
len van een duidelijk VI. Nat. beginsel, niet als 
discussie-object, niet als debatteerstuk, maar als 
feit. Weg met de belachelijke mogelijkheid, dat 
iedere groepeering en iedereen uitleg geeft en 
vertelt hoever haar of zijn nationalisme gaat. Er 
moet een vast aaneengesloten verbond gesticht 

worden (of samengevoegd). Leden mogen en kun
nen alleen zij zijn, n.1. zoowel personen als groe
peeringen, die openlijk de beginselverklaring afleg
gen en groepeeringen mogen eerst dan de bena
ming Vlaamsch Nationaal aannemen. Anderen 
mogen onder geen voorwaarde erkend worden. 
Leden mogen alleen na aanmelding en aanbeve
ling aangenomen worden. Ledenronseling mag niet 
plaats vinden. Hoofdzaak is, een kern van uitge
kozen leiders en leden, een kern zooals in ieder 
volk te vinden is, die de nationale gedachte hoog
houdt en vooral in moeilijke omstandigheden vast
beraden te voorschijn komt. 

Juist nu, in 't hoogtepunt der verwarring, is, 
geloof ik, de voorloopig laatste kans gelegen om 
den Raad van Vlaanderen krachtig te zetten waar 
hij hoort en den stoot tot regeneratie te laten 
geven. Zoo moeten alle Leiders door den Raad 
nieuw geïnvesteerd worden, zoover zulks wensche-
lijk is, na openlijke beginselverklaring; m.a.w. de 
leiders die zonder voorbehoud als Vlaamsch-
Nationalisten erkend willen worden, leggen al hun 
macht in de handen van den Raad van Vlaande
ren en krijgen die daaruit in leen weer terug. 
Tucht, tucht en nog eens tucht. Wie zich niet wil 
aansluiten, stichte, buiten t VI. Nationalisme, 
andere Vlaamschgezinde, eventueel met t VI. 
Nationalisme sympathiseerende groepjes; maar op 
den eeretitel Vlaamsch Nationaal hebben zij geen 
recht. 

Godsvrede? Wat is daaronder te verstaan? 't 
Tijdelijk ter zijde zetten van bijkomstige tegen
stellingen om een doel van hoogere orde te berei
ken. Tijdens de samenwerking onderneemt geen 
der groepeeringen iets wat de belangen van de 
andere kan schaden of probeert haar aanhangers 
af te troggelen. Zij erkennen elkanders standpunt 
als buiten de discussie vallende. Dat de leden 
eener dergelijke concentratie in een hoofdzakelijk 
Roomsch Katholiek land wel naar t getal hoofd
zakelijk R.K. zullen zijn, behoeft werkelijk geen 
betoog. Voor de naar getalsterkte geringe minder
heid van vrijzinnigen behoeven de R.K. toch geen 
angst aan den dag te leggen; dat ware toch wel 
ziekelijk overdreven, te meer daar die minderheid 
waarschijnlijk toch niet aan anti-katholieke poli
tiek zal doen. Mocht een dergelijke godsvrede voor 
velen onmogelijk zijn, dan duidt dit aan, dat die 
personen nog niet rijp zijn voor een waarlijk na
tionale gedachte, dus ook niet voor de VI. Natio-
nalen, wat zeer jammer zou zijn voor henzelven. 
Het doel waartoe men zich verbindt, is de vrij
making van Vlaanderen tot een van België onaf
hankelijk bestaan; als men, met dit groote doel 
voor oogen, t bestaan van andersdenkenden op 
allerlei nevengebieden niet wil erkennen, dan is 
een nationaal bestaan later ook een onmogelijk
heid en kan men dus beter den strijd maar dade
lijk beëindigen. 

Mijne voorstellen zijn te vergelijken met 't weg-
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snoeien van de rotte (zelfs de grootste) takken 
van een boom. 

Het zijn mij nu vergund, in bijzonderheden der 
organisatie te treden. 

Raad van Vlaanderen: Uitvoerend en leidend 
orgaan, dat in de eerste plaats dient om 't begin
sel hoog te houden naar binnen en naar buiten 
en de algemeene politieke lijnen bepaalt. 

Een klein getal leden! geen discussiecollege! 
geen Vlaamsch praatparlement! leiden en door 
karakterhoogheid en -vastheid, achting en vertrou
wen inboezemen! 

Beginselverklaring. Ongeveer als volgt: 
,,Het Vlaamsch-Nationaal Verbond stelt vast. 

dat 't Vlaamsche volk een inherent deel van het 
Nederlandsche volk uitmaakt, en in vroegere 
eeuwen door zijn cultuur en werkzaamheid met 
eere bekend was, wat ten huidigen dage helaas 
niet meer 't geval is. 't Welk 't gevolg daarvan is, 
dat Vlaanderen als Nederlandsch sprekend volks
deel in den Belgischen staat opgesloten is, welke 
Staat opgebouwd is uit volken van Nederland
sche, Fransche en Duitsche taal en niet de om
standigheden biedt, noodig voor een vrije ontplooi
ing der Vlaamsche volkskrachten. Het Verbond 
stelt vast, dat de Belgische Staat aan de Vlaam
sche bevolking eene daadwerkelijke vijandschap 
betoond heeft, welke ten doel had hare vrije ont
wikkeling onmogelijk te maken en haar in eene 
minderwaardige positie te houden, zulks met mis
kenning van de menschelijke en de wettelijke 
rechten der Vlamingen. 

„Het Vlaamsch Nationaal Verbond stelt zich 
ten doel, met alle zedelijke middelen te streven 
naar 't verschaffen aan de Vlaamsche bevolking 
van de mogelijkheden om zichzelf geestelijk en eco
nomisch te verheffen, ten einde die plaats in te 
nemen in de samenleving der volken waarop zij 
in verband met haar verleden en toekomst een 
redelijk recht meent te hebben. 

„Het Verbond stelt vast, dat, om tot die moge
lijkheid te geraken, het noodzakelijk is, dat het 
Nederlandsch sprekende deel van den Staat België 
zich van dien Staat losmaakt en hem verlaat, om 
daarna in volle onafhankelijkheid te besluiten, wel
ken op Nederlandschen grondslag te vestigen 
staatsvorm het voor zijn ontwikkeling verkiezen 
zal." 

Als eerste stap om het doel te bereiken, streve 
men naar de eenheid der nationaal voelende Vla
mingen in 'n Vlaamsch Nationaal Verbond, dat sa
mengesteld wordt uit personen en groepen, die 
het beginsel door den Raad van Vlaanderen vast
gelegd zonder voorbehouden aannemen. De leden 
van het Verbond hebben 't recht zich Vlaamsch-
Nationaal te noemen; de aangesloten groepeerin
gen, om den titel „VI. Nat." te voeren. 

In de voorbereiding, zoowel als in de uitoefening 
van zijne werkzaamheden, wordt de Raad bijge

staan door Secretarissen, welke in 't bijzonder ge
noemd zullen worden: 

Secretarissen, welke in 't bijzonder genoemd 
zullen worden: 
Secretaris van binnenlandsche zaken; 
Secretaris van buitenlandsche zaken; 
Secretaris van geldmiddelen; 
Secretaris van onderwijs, kunst en eeredienst; 
Secretaris van verweer; 
Secretaris van rechtswezen; 
Secretaris van landbouw; 
Secretaris van handel en nijverheid; 
Secretaris van scheepvaart en koloniën; 
Secretaris van persdienst en propaganda. 

Door 't scheppen dezer secretariaten ontstaat 
gelegenheid tot verdeeling van 't werk en tevens 
concentratie van 't verdeelde werk; een bepaalde 
richting komt onder leiding van vakkundigen, ter
wijl tegenwoordig een leider overhoopt wordt met 
alle mogelijke werk en over alles en nog wat zijn 
oordeel moet geven; zoo moet eene betere verza
meling en verwerking van gegevens mogelijk zijn 
en dus eene betere voorlichting voor hen die 't 
noodig hebben, zoowel 't publiek als de afgevaar
digden der groepen. 

De secretaris voor Buitenlandsche zaken kan 't 
Buitenland voorlichten, eventueel daar zelfs agen
ten accrediteeren. De secretaris voor Geldmidde
len kan bijdragen en belasting voorstellen, hulp 
verleenen waar noodig, een overzicht behouden 
over de benoodigde fondsen, eventueel leeningen 
uitschrijven, enz. De Secretaris voor Verweer kan 
een sportieve weerbaarheid organiseeren, korpsen 
samenstellen, den strijd tegen 't Belgisch militai
risme aanknoopen, enz. De Persdienst kan, in aan
sluiting aan de gegevens der andere secretariaten, 
de pers voorlichten, ook de vele VI. Nat. bladen 
(dag-, week- en maand-) concentreeren tot eenige 
weinige, met grootere, dus goedkoopere versprei
ding en letten op een gezuiverde polemiek. 
Verder kan de Persdienst de buitenlandsche pers 
voorlichten en tevens door uitwisseling van nieuws 
de eigen bladen beter maken. Voor Propaganda 
ligt een onmetelijk veld open. 

Alle mogelijkheden op te noemen, valt buiten 
het bestek van dezen open brief. Zeer belangrijk 
is ook de mogelijkheid tot scholing van een kader 
menschen voor 't toekomstig onafhankelijk bestaan. 

Ik wensch nog te wijzen op 't hoogst nuttige 
werk, dat door den secretaris voor eeredienst 
gedaan kan worden ter afweer der ongeoorloofde 
methodes van het Belgisch episcopaat, methodes 
zoo ergerlijk en eeuwen-achterlijk, dat 't mensch-
onteerend is voor hen, die deze methodes willoos 
schijnen te ondergaan. 

Eerst wanneer de Vlaamsch-Nationale bewe
ging verder geschreden is, zal de mogelijkheid 
moeten openstaan een vertegenwoordigende ver
gadering, de „Vlaamsche Staten-Generaal" te 
kiezen. 

Dat alles kost geld! Zeker, maar zelfs de klein-
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ste zaak wordt naar een overdacht schema opge
zet en langzaam opgebouwd. Eerst moet men een 
klein kader opstellen met budget, en dan komt de 
geldinzameling. Als 't plan degelijk is en ernstig 
overdacht, dan komt 't geld er wel. Wie heeft nu 
geld voor een zoo n anarchische beweging over? 
De Vl.-Nationale beweging heeft eene vrijwillige, 
maar radicale zelfbeperking noodig; snoeien moet 
zij, om des te levenskrachtiger weer op te treden, 
zelfs al gaan hiermede een paar jaren verloren. 
Eene gezonde gezuiverde beweging haalt die 
weder in. Het tijdverlies zal niet eens zoo belang
rijk zijn, waar in de huidige anarchie der beweging 
de vooruitgang toch vrijwel nihil is. De gezonde 
strijd komt weer terug zoodra een vaste hand ge
voeld wordt; dan zullen de menschen zich op
nieuw tezamen scharen en nieuwen strijdlust heb
ben in den kamp tegen België. De strijd der Vla
mingen moet niet speciaal gaan tegen, maar in 
géén geval mét de Walen. Dat zijn (vijandige) 
vreemdelingen. Die moeten zelf weten, wat zij 
doen willen. Bondgenooten kunnen zij nooit zijn, 
waar 't tenslotte een strijd is tusschen Neder-
landsch en Fransch op „Belgisch" grondgebied. 

Als een krachtige en eendrachtige Vlaamsch-
Nationale beweging maar eerst op gang komt en 
toont achting te verdienen en af te dwingen, dan 
zal zij sympathie ontmoeten ook buiten Vlaande-
ren's grenzen en zeker in de eerste plaats bij de 
Noord-Nederlandsche volksgenooten, waarvan 
vele zich waarschijnlijk hoofdzakelijk afzijdig hou
den uit argwaan en afkeer tegen eene beweging, 
die soms in haar optreden en ruzie en weinige 
karaktervastheid zoo ,,Belgisch" riekt. Dit is geen 
vraag van „deftigheid", maar van „degelijkheid" 
en achting. 

Wat zal het einddoel zijn? Er zijn verschillende 
mogelijkheden. Eene hereeniging met de Noor
delijke Nederlanden is 't meest logisch en dus 't 
meest wenschelijk: Delenda Belgica, Neerlandici 
Una. Verder bestaat de mogelijkheid eener Noord-
Zuid-federatie of zelfs een onafhankelijk Vlaan
deren, alleen cultureel en oeconomisch bij 't Noor
den aanleunend. Maar onder alle omstandigheden 
moet 't einddoel zijn de onafhankelijkheid van niet-
Nederlandsche invloeden. Eerst later zal gekozen 
kunnen worden uit de bestaande mogelijkheden. 

Federalisme (Belgisch) is in ieder geval onge-
wenscht. Wie heeft daarvoor offers over? 't Doodt 
alle ontwikkeling. Bij eene sterke nationale tendens 
is 't spoedig verouderd. Mocht de tegenpartij t als 
voorschot aanbieden, dan zou 't als een kort tus-
schenspel aanvaard kunnen worden om, zooveel 
mogelijk, reeds de niet-Vlamingen er zonder 
bloedvergieten of opzien uit te dringen; maar zelfs 
dat kan alleen bij een sterk nationaal Vlaamsch 
gevoel. Een eindpunt mag 't nooit zijn. Daarvoor 
moet de Raad van Vlaanderen zorgen. Voor de 
Vlaamsch Nationalisten is 't heele Federalisme 
zonder belang. 

De verhouding van het Vlaamsch-Nationaai 
Verbond en van den Raad van Vlaanderen tot de 
VI. Nat. afgevaardigden in 't Belgisch Parlement 
moet nog toegelicht worden. Die VI. Nat. afge
vaardigden in 't Belgisch parlement hebben een 
beperkt doel, n.1. te zijn de aanklagers van 't Bel
gisch regiem in de Belgische kamer zelf, verder als 
zweep voor de andere Vlaamsche afgevaardigden. 
Misschien dat zij soms helpen kunnen een paar 
wetten te verbeteren, of tegen te houden, maar 
door hun gering aantal is zelfs daartoe hun macht 
te gering; dat is duidelijk gebleken. In geen geval 
krijgen zij in de VI. Nat. Beweging de leiding. Zij 
zijn daarvan ten hoogste de dienaars. Boven hen, 
zoowel als boven de Provinciale en gemeentelijke 
VI. Nat. afgevaardigden, staat de Raad van 
Vlaanderen die het beginsel zuiver houdt, de lei
ding heeft en houdt, en gesteund wordt door het 
Vlaamsch-Nationaai Verbond. Wie zich daarbij 
niet kan neerleggen, worde onherroepelijk uitge-
stooten. 

Nogmaals tucht, tucht en nogmaals tucht. 
Een zeer belangrijk punt is, dat, wanneer er een 

Raad van Vlaanderen bestaat zooals boven be
schreven, m.a.w. een uitgesproken centraal natio
naal middelpunt, de Vlaamsche bevolking, ook 
wanneer zij niet bewust Vl.-Nat. is, daarvan toch 
den invloed ondergaat en eventueel zelfs de aan
wijzingen van den Raad volgen zal. De Vlaam
sche bevolking zal vergelijkingen maken met haar 
politieke, meestal nog Belgische leiders, en deze 
daardoor reeds dwingen een bepaalde meer Vlaam
sche richting in te slaan. In dat opzicht is de Raad 
van Vlaanderen een belangrijk lichaam in den 
Vlaamschen strijd, maar alleen dan als hij achting 
en ontzag kan afdwingen door zijn leden en door 
zijn daden. 

Voor een nationalen strijd, een bevrijdingsstrijd, 
komt 't aan op 't bestaan van een kleine groep van 
getrouwen, die voet bij stuk houden en door hun 
klare doelstelling en vaste lijn het volk kunnen 
meenemen naar heldere doelpunten. 

De macht van den Raad van Vlaanderen wan
neer die eens door den Raad zelf verdiend en be
vestigd is, kan zeer belangrijk worden en biedt 
zeer groote taktische mogelijkheden (boycot, be
lasting- en schoolstaking, dienstweigering bij oor
logsgevaar, ja zelfs de greep naar de macht!) De 
mogelijkheden voor een bewust optreden zijn onbe
grensd; die bij een kwakkelend optreden zooals 
nu, nihil. Voor kleine dorpspolitici is geen 
plaats. Hun optreden werpt geen vruchten af van 
blijvende waarde. Zij stuwen de Vlaamsche Ne • 
derlanders niet op. Zij die niet t formaat hebben, 
moeten eruit; als goede vaderlanders zullen zij niet 
aarzelen hun plaatsen af te staan aan jongeren of 
moedigeren. 

Misschien vinden de Vlamingen in de voorgaan
de regelen iets waarmede zij het eens kunnen zijn. 
Misschien kan van U, waarde Vlaamsche lezer, of 
van andere goedwillenden (maar ook, naar formaat, 
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goed-kunnenden) de stoot uitgaan tot een nieuwe 
grondlegging voor den Vlaamschen strijd met als 
einddoel de hereeniging aller Nederlanders in een 
nationaal tehuis, dat hunner waardig is en voor 
hunne nooden en behoeften op wil en kan komen. 

Met dezen innigen wensch sluit hier zijn open 
brief 

de trouwe Dietscher 
G. M. G. 

DE VOLKSHULDE TE DELFT 

„Zoo dorpsche geest onder ons vaak den hori
zon verengt kunnen we ons wenden tot 
Oranje, die nooit, ook niet in de donkerste uren, 
in zijn gedachten ontrouw werd aan zijn breeder 
ideaal en die met scherpen blik heeft vooruit 
gezien, dat een te beperkt grondgebied en een te 
geringe bevolking op den duur den politieken ach
teruitgang van een zelfs machtigen handelsstaat 
tengevolge moest hebben.' 

Aldus dr. H. Colijn in de Rijksnederlandsche 
plechtigheid ter huldiging van Vader Willem's 
nagedachtenis op 24 April in het Concertgebouw 
te Amsterdam, een bijeenkomst, die zelve getuigde 
van den dorpschen geest, van de horizon-veren
ging, waartegen Oranje steeds, helaas vruchteloos, 
heeft gestreden. Bevreemdende woorden in dit 
Hollandsche onderonsje, dat wij „knus" zouden 
willen noemen, als niet dit woord kwalijk paste bij 
de onvermijdelijke stijf- en deftigheid van derge
lijke officieele huldigingsplechtigheden. Bevreem
dend ook, omdat zij getuigen van een breeder blik, 
dan wij van sprekers op „vaderlandsche' bijeen
komsten gewend zijn. Groot-Nederlandsch, „ge
vaarlijk" Groot-Nederlandsch bijkans, deze woor
den, al hebben zij een te krachtigen imperialisti-
schen klank voor ons, voor wie de cultureele ver
sterking meer waarde heeft dan de materieele. 
Toch zouden wij ons — want hoe nauw is de sa
menhang tusschen het een en het ander — over 
deze woorden kunnen verheugen, wij, die voort
durend tegen de traagheid der Hollandsche ge-
dachtenwereld, tegen den dorpschen Holland-
schen geest en tegen de Hollandsche gezichts
verenging hebben te strijden, als de spreker daar, 
waar wij stippeltjes plaatsten, niet eenige zinsne
den had uitgesproken, met de duidelijke bedoeling 
te voorkomen, dat men hèm voor een „gevaar
lijken" Groot-Nederlander zou aanzien, met de 
duidelijke bedoeling allen twijfel aan zijn eerbied 
voor Rijks-grenzen weg te nemen. 

De dorpsche Hollandsche geest zou, volgens 
dr. Colijn, hieruit blijken, dat wij, „om slechts dit 
eene te noemen, de beteekenis van een koninkrijk 
der Nederlanden van 70 millioen zielen zoo zelden 
met geestdrift in ons opzuigen." Wij zouden wel 
eens willen weten, of de heer Colijn deze betee
kenis eenige dagen later ook met geestdrift in zich 

heeft opgezogen, toen hij vernam, dat krachtens 
een Kieswet, die de staat-is-volk-leer ad absurdum 
heeft uitgewerkt, weldra twee „Indonesiërs" in de 
Tweede Kamer „het gansche Nederlandsche volk 
zullen vertegenwoordigen, en voor de belangen 
van dat „Nederlandsche volk" (van 70 millioen 
zielen!) zullen opkomen. 

En als dr. Colijn het over het „breeder ideaal" 
van den Prins heeft, haast hij zich eraan toe te 
voegen „welke vervulling toen binnen de grenzen 
der mogelijkheden lag". Waarlijk? Toen wel? 
Toen men tegenover het machtige Spanje stond? 
En nu nimmermeer, o man met vooruitzienden blik? 
Laat ons glimlachen: in dergelijke Rijksche bijeen
komsten kan men opwekken tot gezichtsverbree-
ding, mits binnen de Rijksgrenzen. Over die gren
zen heenzien? Wel foei, wel foei! 

Zoo heeft de dorpsche geest wel móéten heer-
schen in die officieele bijeenkomst te Amsterdam. 
En daarom is het goed, dat vóór deze Rijksche 
huldiging het volk der Nederlanden, binnen en 
buiten het „Rijk in Europa" (met uitzondering, ais 
wij ons niet vergissen, van de Fransche staats
burgers) Vader Willem heeft gehuldigd, te Delft, 
bij en aan zijn graf. 

Noord en Zuid hebben gezamenlijk hun Prins 
eere gebracht, hebben gezamenlijk den door een 
Vlaming in woorden gebrachten eed afgelegd: 

Wij heffen hart en handen 
Voor 't heil der Nederlanden 
En zweren vast den eed: 
Tot doodsbeproefde trouwe, 
Wilhelmus van Nassouwe, 
Met U te staan gereed. 

Ware niets anders dan dit geschied, dan reeds 
zou de Delftsche volkshulde volkomen geslaagd 
zijn. Maar daarenboven hebben drie van de vier 
sprekers Groot-Nederlandsche gedachten, min of 
meer bedektelijk, over Delft s Markt laten klinken. 
En hoe schoon scheen de zon op de menigte, op 
de kleurige vaandels van Noord en Zuid! 

Zeker, er zijn aanmerkingen te maken. Maar 
wie dat doet, heeft zich toch wel eerst af te vra
gen, of het in de gegeven omstandigheden beter, 
treffender, plechtiger had kunnen zijn. 

Gedeeltelijk ja. De organisatie, in sommige op
zichten goed, was op andere punten niet alleen 
gebrekkig, maar bleef zelfs geheel in gebreke. In-
tusschen, wij willen niet voor „de beste stuurlui 
aan wal" worden aangezien, en bepalen er ons dus 
slechts toe er onze verwondering over uit te spre
ken, dat elke regeling ten aanzien van het „défilé" 
(toch geen heksenwerk, bij de op zich zelf uitste
kende opstelling der groepen op de Markt) ont
brak, wat aan de plechtigheid aanmerkelijk afbreuk 
deed. Overigens: den mantel der liefde er over 
geworpen, met een: In magnis voluisse sat est. 

Maar wat er verder voornamelijk niet bevre
digde, moet aan de omstandigheden worden toe
geschreven, waaronder deze huldiging plaats 
greep. Er moest rekening worden gehouden met 
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den „dorpschen geest", die zooal niet vijandig, als 
Avondpost en Nederlander, dan toch eenigszins 
huiverend en schuw tegenover de „buitenlanders" 
of „stamverwanten" stond. Er moest rekening 
worden gehouden met de loerende Klein-Hollan-
ders, de speurende censoren van de Radio-com
missie. En dan was er de — niet overwinbaar 
gebleken — tegenstelling tusschen fascisten en 
socialisten, en de moeilijk overwinbare afkeer van 
laatstgenoemden van alle Oranje-huldigingen, ten 
deele gevolg van de wijze, waarop niet-socialisten 
Oranje tot symbool van behoud van bestaande 
toestanden hebben gemaakt, vaak met woorden, 
luidruchtig, maar inhoudsloos. 

Wie dit alles bedenkt, en begrijpt, dat veel 
kunst- en vliegwerk noodig was, om de volks-
hulde, ais hulde van alle Nederlanden, te doen 
doorgaan, krijgt eerbied voor het beleid, waarmede 
de Wilhelmus van Nassouwe-Commissie om vele 
dreigend-omhoogstekende klippen is heengezeild, 
nog in het laatste oogenblik, toen de Hansen en 
de Henkemansen Belgisch roet in het eten dreig
den te werpen. Hij beseft ook, dat niet alles zoo 
heeft kunnen zijn. als de Groot-Nederlander het 
gaarne had gewild. 

Ach, die lange, lange geschiedenisles van den 
ouden, met zijn 83 jaren toch wel bewonderings-
waardigen generaal Snijders! Water in den Groot-
Nederlandschen wijn, onvermijdelijk, wij begrepen 
het. En als dit water niet zoo lang klaterend had 
doorgestroomd, dat na de korte rede van Anton 
van Duinkerken de aandacht sterk begon te ver
flauwen, dan hadden wij het met grooter berus
ting gedragen. 

De rede van Van Duinkerken bracht een aan
gename verrassing: zijne weinige woorden waren 
zuiver-Groot-Nederlandsch gedacht. Mocht dat 
gezegd worden? Dr. Jacob en Prof. Gerretson 
spraken niet meer onder aandachtige stilte en 
waren daarom niet steeds gemakkelijk te volgen. 
Maar ook uit hun mond klonken ondorpersche 
woorden. _ >( 

Dan de eed, afgenomen door den „gevaarlijken 
ds. Domela Nieuwenhuis Nijegaard; de eed inder
daad „gevaarlijk" (wat Avondpost en Nederlan
der was ontgaan); hij, die hem vóórzegde, natuur
lijk daarbij niet „gevaarlijker" dan de eed. Het 
plechtige oogenblik, plechtig, inderdaad, en bui
tengewoon „gevaarlijk" 

De Vlaamsche leeuw, zoo nu en dan door de 
Vlamingen aangeheven, werd steeds terstond ge
smoord door een donderend Wilhelmus1). In 
's hemels naam, geen Vlaamsche betooging 
Wij hebben ons er niet over geërgerd. In gedach
ten zagen wij de loerende Hollandsche dorpers, en 
stillekes moesten wij om deze dingen lachen. Het 
worde erkend, dit deed aan onze stemming, die 

*) Te wijten, naar wij vernamen, aan de te kwader ure in 
de Commissie opgenomen vertegenwoordigers van het „Na
tionaal" Jongeren Verbond die de meerderheid wel wat al te 
kalm hun gang heeft laten gaan. 

moeilijk plechtig en gewijd kon blijven, zooals toch 
behoorlijk ware geweest, wel ietwat afbreuk. Dat 
deed ook de wel zeer on-Nederlandsche, maar 
„ongevaarlijke" defileermarsch, op de tonen waar
van de aan hun eigen instincten overgelaten groe
pen poogden de Nieuwe Kerk en het gedenkteeken 
voor Vader Willem boven zijn graf te bereiken. 

Meer vermaak bezorgde ons, na afloop der 
Hulde, de Nieuwe Delftsche Courant, die de vol
ledige redevoeringen bevatte, maar die bovendien 
mededeelde, wat, krachtens besluit van de Radio-
omroepcontrolecommissie, niet door de luisteraars 
buiten Delft mocht worden gehoord. Aan de — 
zuiver en onverbloemd Groot-Nederlandsche — 
rede van Anton van Duinkerken was niet geraakt! 
Maar Dr. Jacob, wiens rede blijkens den in Jong 
Dietschland afgedrukten tekst reeds door de Com
missie hier en daar was gehavend, mocht niet de 
„staatsgevaarlijke" woorden uitspreken: „De eer
ste schouwplaats van zijn (n.1. des Prinsen) bedrijf 
was het Zuiden, het Zuiden is het laatst in zijn 
gedachten geweest". En in „de geestelijke waar
den, zooals hij ze vond in het Nederlandsche 
volk", moest volk (is het niet komisch?) vervan
gen worden door „stam". Jawel, daar volk en 
staat immers samenvallen, ware het anders al te 
staatsgevaarlijk geweest! En dan nog een veran
dering, waarvan wij de bedoeling niet begrijpen: 
„de cultuur van Nederland en Vlaanderen" (dit 
lijkt ons volkomen „ongevaarlijk" en zelfs niet 
eens ca/fureeZ-Grootnederlandsch gezegd) moest 
vervangen worden door „de cultuur van het Noor
den en die van het Zuiden", een minder sterke 
tegenstelling, die óns „bedenkelijker" voorkomt. 
Niet uitgezonden mocht worden, hoewel het wel 
werd uitgesproken, het schrikkelijke slot: 

„Eens gaat de tijd in vervulling — voor immer, 
zoolang er een wel in een Dietsche borst zal zijn 
— waarvan een Vlaamsch dichter zong in den 
kortstondigen tijd van onze Vereeniging: 

Heel 't land is tot één macht gebracht, 
Tot één gevoel, tot ééne pracht! 

Bij het aanbreken van deze verbeide stonde, zal 
een juichen opstijgen van een verkwikt en ver
nieuwd volk tot Dengene, die de grondlegger van 
zijn toekomst was en die, voorgaande in diepen 
ernst van onafwijkbaar politiek streven, voor den 
kamper geen schooner verdienste zag, dan de 
gerechte zaak des „ghemeynen Vaderlands" te 
dienen als een welgestemd gereedschap, „als een 
goed instrument". 

Uitzending van de volgende woorden, ontleend 
aan den staatsgevaarlijken Groen van Prinsterer, 
door Prof. Gerretson in zijn rede opgenomen, 
was verboden: „maar van deze nederlaag (wij 
gevoelen het diep) dragen wij ook thans nog het 
smartelijk litteeken". Bedoeld werd hier de neder
laag van den Prins in zijn strijd voor de vrijheid 
van het gansche vaderland. Natuurlijk, van lit
teeken geen sprake: er is toch de H. Rijksgrens? 

Minder vermakelijk dan dit werk van den 
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dorperschen domper, ja betreurenswaardig, was 
het verbod, om de rede van den sociaal-democraat 
Brugmans uit te zenden, ja zelfs uit te spreken. 
Jammer, dat hij het aan de Radio-commissie en 
aan den Burgemeester van Delft niet wat moei
lijker heeft gemaakt, om tot dit verbod te beslui
ten. Want er zat inderdaad te veel socialisti
sche propaganda in deze rede, welke wel sterk ver
schilde met b.v. die van den Katholiek van Duin
kerken, die. even latende voelen, dat hij Katholiek 
is, zich toch van alle propaganda voor, ja zelfs 
uitlatingen over zijn godsdienstige overtuiging 
onthield; is zoo iets aan een socialist niet mogelijk? 
Dit neemt niet weg, dat wij het verbod, zooals wij 
reeds zeiden, betreuren: daarmee heeft men de 
socialisten weer geduwd in den a- of anti-natio-
nalen hoek, waaruit althans enkelen hunner zijn 
getreden, en waarin zij — wij weten het — niet 
geduwd wènschten te worden. En vooral keuren 
wij dit verbod af, omdat het in hoofdzaak gegrond 
schijnt te zijn op bezwaren tegen de voorstelling 
van den Prins als opstandige. Al blijft het een open 
vraag of 's Prinsen opstandigheid kan worden ge
lijk gesteld met de sociale opstandigheid, die som
migen hem zouden willen toeschrijven, terecht 
heeft de meerderheid der Wilhelmus van Nas-
souwe-Commissie geschreven, dat deze qualificatie 
door de historie wordt gerechtvaardigd. Men 
moge dan liever van „recht van weerstand" dan van 
„recht van opstand" spreken, dit recht erkennen 
wij, zoolang van dualisme tusschen Overheid en 
Onderdaan sprake is. 

,Avondpost" en „Nederlander" mopperen nog 
na. Het verheugt ons, dat de dorpsche geest, ge
zwegen van enkele onbelangrijke bladen, slechts 
in deze Haagsche couranten, eenigszins ook in 
het Algemeen Handelsblad, aan het woord is 
geweest. 

Maar er is meer reden tot verheugenis. Nog 
vóór de verschijning van ons vorig nummer met 
onze opwekking, om voortaan openlijk aan onze 
zijde te staan, nam het Hoofdbestuur van het 
Dietsch Studenten Verbond onderstaande motie 
aan: 

Het Hoofdbestuur van het Dietsch Studenten Verbond, 
gehoord de wenschen zijner leden geuit tijdens het 18de 
Dietsch Studenten Congres 7—11 April j.1. te Nijmeqen, 

gezien de verwarring die op het oogenblik heerscht ten 
aanzien van de begrippen natie, nationaal en nationalisme, 

gezien de wenschelijkheid dat de Dietsche studentenbewe
ging als nationale Nederlandsche studentenbeweging in dezen 
tot een klaaromliinde uitspraak kome, 

vaststellende, dat buiten en boven de onbestendigheid der 
staatkundige formaties in de geschiedenis der menschelijke 
samenleving de natiën als volkenkundige eenheden de leven
de en blijvende wezenseenheden zijn, zooals zij zich open
baren door de gemeenschap van taal, cultuur, zeden en 
gewoonten, kortom door de eenheid van volkskarakter en 
volkseigen, 

vaststellende, dat de Europeesche nationale bewegingen uit 
de afgeloopen eeuw (de Grieksche, de Servische, de Italiaan-
sche, de Duitsche de Poolsche, de Tsjechische, de Iersche, 
de Finsche, de Catalaansche) leeren, hoe het verlangen der 
natiën naar nationale zelfverwezenlijking, uit onderdrukking 

naar vrijheid, uit verscheurdheid naar eenheid, zich overal 
met onafwendbare zekerheid voltrekt, 

vaststellende, dat slechts die organisaties en bewegingen 
zich terecht Nederlandsch nationaal kunnen noemen, die de 
wezenseenheid der Nederlandsche natie (ongeacht hare 
staatkundige verscheurdheid) als grondslag, de bevestiging 
dezer wezenseenheid als doelwit van haar streven aan
vaarden, 

vaststellende, dat alle organisaties en bewegingen, die niet 
de levende Nederlandsche volksgemeenschap doch slechts 
den bestaanden Nederlandschen staat, en dan nog bij voor
keur dezen staat als gezagsstaat in het middenpunt harer 
belangstelling plaatsen, zich ten onrechte het praedicaat 
,.nationaal" aanmatigen, 

keert zich met de meeste beslistheid tegen deze vergenging 
en vertroebeling, dus vervalsching, van de begrippen ,.natie , 
„nationaal" en „nationalisme". 

Hoezee! het lammerengewaad is afgeworpen. 
A. LOOSJES. 

EEN DIETSCHE DAAD 

Er is ongetwijfeld voor den Groot-Nederlander 
in de Willem de Zwijger-herdenkingen der afge
loopen weken veel smartelijks geweest. Wie bij de 
Volkshulde te Delft de Vlaamsche Leeuwenvlag
gen op de Hollandsche markt zag uitwaaien, die 
voelde bij elke andere herdenking iets ontbreken, 
en de gedachte aan de verscheurde Nederlanden 
liet hem geen rust. Met des te meer vreugde be
groeten wij daarom het verschijnen van „Wilhel
mus van Nassouwe", het gedenkboek, dat onder 
leiding van Prof. Dr. P. Geyl, door het Dietsch 
Studenten Verbond werd uitgegeven, !) Dit is nu 
eens niet een verzameling van een groot aantal 
belangrijke èn minder belangrijke gegevens om
trent den Prins, maar een boek, dat een groote lijn 
aangeeft, een boek, dat door een leidende gedachte 
gedragen wordt. En die gedachte is de Groot-
Nederlandsche. Drs. W. Goedhuys zegt het, na
mens de commissie, in de „Apologie": „Oranje 
moest afscheid nemen op één der donkerste en 
moeilijkste oogenblikken van den nieuwen — door 
hem zoo gaarne anders gewilde» staat, zonder 
zijn werk voltooid te zien. Maar wat onvoltooid is 
gebleven, kan worden voortgezet." Dat is de toon, 
die door het geheele boek klinkt. Weliswaar niet 
overal even sterk, in menig opstel blijkt nog weinig 
van dien wil tot voortzetting van des Zwijgers 
werk — maar toch, hier is Dietsche geschied
schrijving in de meest verschillende schakeeringen 
bijeen gebracht, hier is een Dietsche Daad. 

Naar ons in de „Apologie" wordt medegedeeld, 
zijn al de bijdragen, waaruit dit boek is samen
gesteld, oorspronkelijk voordrachten, die aan de 
Universiteiten en Hoogescholen van Rijksneder
land en Vlaanderen gehouden zijn. In Noord en 
Zuid hebben Dietsche geleerden over den Zwijger 
en in zijn geest tot de studenten gesproken, en 
het boek, dat daaruit ontstaan is, kan de heer 
Goedhuys dus naar waarheid noemen: „een daad, 
geboren uit het geloof en de idealen, die leven in 
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het Dietsch Studenten Verbond." Wij kunnen 
slechts de hoop uitspreken, dat de Dietsche jeugd, 
die Groot-Nederland zal moeten bouwen, zich 
steeds consequenter naar die idealen zal gedragen. 

Nu brengt echter het karakter van dit gedenk
boek, als verzameling van, onafhankelijk van el
kaar en op verschillende plaatsen gehouden voor
drachten, een eigenaardig bezwaar met betrekking 
tot de eenheid van het geheel met zich mee. Wan
neer ik in het bovenstaande schreef, dat dit boek 
er een was, waar een groote lijn in vastgehouden 
werd, dan sloeg dit waarlijk niet op de beschou
wingen der verschillende geleerden over den aard 
en het wezen van den Nederlandschen opstand en 
over de staatsopvatting van den Prins. Waar de 
vraag naar de verhouding van Overheid en On
derdaan, naar de woorden van Prof. Gerretson 
„de as vormt van alle staatkunde en staatkundige 
geschiedenis", en bovendien van het allergrootste 
belang is voor een juist inzicht in het wezen van 
ons volk, zonder hetwelk de wederopbouw van 
onze volksgemeenschap 'n onmogelijkheid is, daar 
wil het mij toch voorkomen, dat op dit punt een 
vastere lijn en een grootere eenheid wenschelijk 
zouden zijn geweest. Historici, menschen van het 
vak, zullen van dit warnet van meeningen minder 
schrikken, maar wat moet de gemiddelde belang
stellende lezer ervan denken? Een voorbeeld: Dr. 
J. S. Bartstra noemt in een voortreffelijk geschre-
ven stuk, waarin hij alleen te veel neiging vertoont, 
uitdrukkingen van de moderne politiek op de zes-
tiende-eeuwsche gebeurtenissen toe te passen, den 
Prins een revolutieleider, die zich ,,door zijn vol
strekt gebrek aan dogmatisme" van andere on
derscheidt, — waarbij dan de vraag rijst, of niet 
juist deze eigenschap de stelling van Dr. Bartstra 
onhoudbaar maakt, — terwijl verderop, Erof. van 
Schelven uiteenzet, dat de Zwijger „voortzetting 
van het zgn. landsheerlijk bewind" wenschte, met 
„als voornaamste figuur een Vorst bekleed 
met een zelfs vrij onafhankelijke macht. De indruk 
van het gedenkboek als afgerond gehe_eLmoeLer 
onder lijden, wanneer eenerzijds Dr. R. van Roos-
broeck verzekert, dat de Prins voor de Volks-
souvereiniteit streed, en Dr. A. Erens O.P. in een 
niet zeer duidelijke zinsnede betoogt, dat Oranje s 
ruime blik voorzag, dat ,,de Nederlanden in den 
vorm eener republiek naar de organisatie die 
voortijds de hunne was," zouden gegoten worden, 
terwijl anderzijds Dr. N. Japikse met nadruk zegt: 
„Hij wist precies wat hij wilde: een rijk der Ne
derlanden volgens nationale belangen bestuurd, 
onder erkenning der privilegiën, met een Raad 
van State als -noornaamste regeeringslichaam on
der den landsheer en met geregelde samenkomsten 
der Staten-Generaal". 

Nu kan men zich natuurlijk op het standpunt 
stellen, dat een dergelijke verscheidenheid van 
inzichten een verheffend beeld van een Dietsche 
werkgemeenschap geeft, en dit is ongetwijfeld 
waar. Ook zou het euvel reeds voor een groot 

deel verholpen zijn, wanneer slechts Dr. Erens, 
wiens boven aangehaalde uiting ik, zooals zij er 
staat, slechts als een „slip of the pen" kan aan
zien, in zijn opstel, dat het begin van 's Prinsen 
optreden schetst, op het onderhavige punt wat 
dieper ware ingegaan, en eenige duidelijke richt
lijnen had aangegeven. 

Dat echter het gedenkboek, almede juist door 
die bijdragen uit zoo verschillende bron, frisch en 
belangwekkend geworden is, daarover kan geen 
twijfel bestaan, terwijl men er ook mee bereikt 
heeft, dat de verschillende medewerkers ieder 
weer op andere punten de aandacht vestigen, en 
wij zoo een veel levendiger beeld krijgen. Om een 
greep te doen: Pro£. van Schelven zet uiteen, hoe 
buitengewoon moeilijk de positie van den 
„Roomsch-Katholieken vleugel der verzetspartij" 
was. „Zöodlkwïjls hij den handschoen opnam 
voor het: los van Spanje! kwam hij automatisch 
tegenover een groot deel van zijn geloofsgenoo-
ten te staan. En andererzijds: wanneer hij zich door 
die geloofsovertuiging liet beheerschen, sneed hij 
den band met een aanmerkelijk deel van zijn 
volksgenooten door en gaf dit aan het grootste 
onrecht prijs. Het vinden van een uitweg ten deze 
was werkelijk bijster moeilijk. Naarmate iemand 
conscientieuser zijn houding trachtte te bepalen, 
zelfs nog des te moeilijker. En stellig is een groot 
deel, zoo niet de meerderheid van de betrokkenen 
dan ook wel nooit boven een gedurig heen weer 
slingeren tusschen anti-Spaanschgezindheid en 
Contra-Reformatorisch-gezind-zijn uitgekomen . 
Dr. NLTapik.se wiist er oo. hoe bij het begin van den 
opstand. een Nederlandsch gemeenschapsgevoel 
zich „onmiskenbaar begon te ontwikkelen , maar 
dat „de crisis tusschen landsheer en onderdanen 
in het Rijk der Zeventien Nederlanden kwam in 
een tijd, toen de nieuwe staat in statu nascendi 
verkeerde. Een wicht in de kinderschoenen, dat 
zonder scherpe crisis zich voorspoedig zou heb
ben kunnen ontwikkelen". „De inwendige crisis , 
zoo meent Dr. Japikse, „werd verscherpt, niet uit
sluitend beheerscht, door de godsdienstige tegen
stelling, en het trof heel ongelukkig, dat deze 
zich juist het scherpst voordeed in het Zuiden, 
waar de centrale gedachte het meest wortel ge
schoten had." De jalousie van een deel van den 
Zuid-Nederlandschen adel tegen Oranje acht Dr. 
Japikse niet zoo belangrijk als wel eens gedacht 
is. Zij zou de groote beweging niet hebben kunnen 
ophouden. „Met den wind in de zeilen zou Oranje 
Aerschot en zoovele anderen van zijns gelijken 
gemakkelijk overvaren hebben. Maar de zeilen 
zelf hingen te slap . Ik zou ook nog willen wijzen 
op de opmerking van Dr. J. C. H. de Pater: „De 
Prins had altijd vooropgesteld, dat hij streed voor 
de politieke en religieuse vrijheden, maar door den 
loop der omstandigheden was het laatste punt het 
meest naar voren gekomen. Philips' en Alva s fout 
was, dat zij beide elementen in de oppositie niet 
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van elkaar scheidden, maar ze integendeel naar 
elkaar toedreven." 

Een drietal zeer belangrijke op»3teiien besluit 
het boekf"Prof. Dr. C. Gerretson: „Willem van 
Oranje en het recht van weerstand Dr. P. N. 
van Eyck: „Het Wilhelmus", en Prof. Dr. P. Geyl: 
„Streven en verwezenlijking". Wat de bijdrage 
van Prof. Gerretson betreft, wie in sommige 
voorafgaande artikelen wel eens een dieper ingaan 
op staatsrechtelijke, vragen gemist heeft, vindt 
hier ruimschoots bevrediging. Na een buitenge
woon heldere uiteenzetting van de verhouding van 
Overheid en Onderdaan, zooals deze zich aan het 
einde der Middeleeuwen ontwikkeld had, en van 
de veranderingen, die er in den dualistischen staat 
ontstonden, „toen het landsheerlijk gezag zich 
begon te ontwikkelen in de richting van een ab
solutisme, dat de Germaansche rechtskring nooit 
heeft gekend of erkend",'bestrijdt Prof. Gerret
son de meening van Prof. van Schelven in zijn 
Willem de Zwijger-biografie fJJ~als' zou Oranje 
zich in 1572 op de Staten van Holland hebben 
gesteund, als op de „magistratus populares" wien 
„volgens Calvinistische opvattingen, qua deelheb
bers aan de souvereiniteit, het uitsluitend recht 
van opstand tegen den hoofddeelhebber, den Ko
ning, zoude toekomen". Volgens Prof. Gerretson 
is het verzet tegen den algemeen stadhouder niet 
door de Staten als magistratus populares uitge
oefend, „maar door Oranje jure suo als stadhou
der des Konings en in diens naam", omdat Oranje 
zich ,,de vertegenwoordiger van de Bourgondische 
staatsgedachte blijft gevoelen". Het is hier niet 
de plaats, nader op de détails van den strijd in te 
gaan, slechts wil het mij voorkomen, dat Prof. 
Gerretson de woorden van Prof. van Schelven 
zoodanig interpreteert, dat er een bedoeling in 
komt te liggen, welke bij den laatste bezwaarlijk 
kan hebben voorgezeten, gelijk zijn „Heilig Recht 
van Opstand 3), hetwelk ook Prof. Gerretson in 
een ander verband citeert, m.i. overtuigend be
wijst. Het is te hopen, dat Prof. van Schelven den 
hem toegeworpén handschoen zal opnemen, en dat 
er een vruchtbare en verhelderende discussie over 
dit zoo zeer ingewikkeld punt uit moge voortko
men. 

Het laatste deel van de bijdrage van Prof. Ger
retson is eveneens een polemiek met Prof. van 
Schelven, thans naar aanleiding van diens be
toog4), dat het verzetsrecht in onzen huidigen 
staat is weggevallen, omdat deze zijn dualistisch 
karakter verloren heeft. Prof. Gerretson vraagt, 
„waarom de toetsing van de actualiteit van het 
recht van weerstand, dat een algemeen Neder-
landsch beginsel is, te beperken tot het Holland 
van onze dagen? Is dan, in het door een ad
ministratie van Walen overheerschte Vlaanderen, 
het dualisme tusschen Overheid en Onderdaan, 
dat de grondslag is van het recht van weerstand, 
verdwenen?" En dan zet hij uiteen, hoe naar zijn 
meening de scheuring van 1830, waaraan toch 

ook onze Zuidelijke volksgenooten hebben meege
daan, zoowel als het Activisme, hun oorsprong 
vinden in het oude recht van verzet onzer zes-
tiende-eeuwsche vaderen. Het zij in alle beschei
denheid gezegd, maar het schijnt mij toe, dat Prof. 
Gerretson in zijn streven naar „duidelijke nawij
zing van het onderscheid tusschen het natuur
rechtelijk recht van opstand (insurrection), zooals 
dat in de „Déclaration des Droits de 1'Homme" 
is geformuleerd, en het historisch recht van weer
stand, zooals Oranje het begrepen heeft", vergeet 
te bewijzen, dat het dualisme tusschen Overheid 
en Onderdaan in den zin van het Germaansche 
recht der Middeleeuwen, inderdaad in Vlaande
ren nog bestaat. De kern van het betoog van Prof. 
van Schelven is toch,"clat het verzetsrecht in Rijks
nederland is weggevallen, omdat het dualistisch 
karakter van den staat verdwenen is. Maar geldt' 
dan niet in eenigszins anderen zin, precies het
zelfde voor Vlaanderen? Het komt mij voor, dat 
zoowel de scheuring van 1830, als het Activisme 
ieder voor zich op een geheel ander plan liggen, 
dan dat van den opstand tegen Spanje. Maar 
daarom is het Vlaamsche recht van verzet tegen 
de Waalsche overheersching nog geen vrucht 
van de ideeën van 1789. De gebeurtenissen van 
de laatste jaren kunnen ons leeren, dat men re
volutionair kan zijn vanuit geheel andere begin
selen dan die der Fransche Revolutie. Zoo is ook 
het begrip „conservatieve revolutie" ontstaan. Wij 
lezen bij Moeller van den Bruck 5); „Ein deutscher 
Metaphysiker hat gesagt: Konservativ ist für mich 
die Fahigkeit, immer mehr von dem, was in uns 
ewig ist, frei zu legen". Revolutionair-conservatief 
is hij, die zich tegen een staat verzet, die vreemd 
is aan het innerlijk wezen van zijn volk, opdat het 
weer organisch, naar zijn eigen aard, zal kunnen 
groeien. Bismarck, die ondanks zijn conservatieve 
overtuiging, niet schroomde revolutionair te zijn, 
is het klassieke voorbeeld van een houding, die 
in haar irrationaliteit essentieel Germaansch is, die 
dus ook de Dietsche moet zijn. 

Een zeer belangrijk stuk is ook dat van Dr. P. 
N. van Eyck. Nu het Wilhelmus in de laatste 
jaren meer en meer wordt tot wat het bij zijn ont
staan geweest is, het lied van Heel-Nederland, 
daar is een diepgaande studie als deze, in het 
Dietsche gedenkboek wel zeer op haar plaats. Op 
het geheel der onderzoekingen van Dr. v. E vck kan 
hier niet worden ingegaan — zijn_£onclusie om
trent den dichter luidt: „Een onbekend gebleven 
man, misschien een Zuid-Nederlander, waarschijn
lijk een balling", — maar ik zou gaarne willen 
wijzen op de uitlegging, die de schrijver geeft van 
de woorden „Ben ick van Duytschen bloet", in 
verband met het woord „Vaderlant" in den vol
genden regel. Wie „national-staatlich" denkt, in 
den liberalen, negentiende-eeuwschen zin, en van
uit dien gedachtengang de verhouding van de 
Nederlanden tot het Rijk beschouwt, voor dien 
moet het een raadsel blijven, hoe de Prins zich 
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Duitscher kan noemen en toch van de Nederlan
den als zijn vaderland spreken. Maar „wij mo
gen", zegt Dr. van Eyck, „deze verzen niet buiten 
de van elders bekende geschiedkundige feiten om 
trachten te verklaren". En dan moeten wij uitgaan 
van het feit, dat de Nederlanden uit angst voor 
een „verslinding door de Spaansche wereldmonar
chie" zich weer waren bewust geworden van den 
band met het Rijk. Prof. van Schelven heeft er op 
gewezen, in zijn biografie van den Zwijger, hoe 
de „los.van Duitschland-staatkunde" één der voor
naamste middelen van de Bourgondische centra
lisatie politiek was geweest, en nu wijst Dr. van 
Eyck erop, hoe het verzet tegen die centralisatie 
de Nederlanden vanzelf weer tot het Rijk terug 
voerde. Door de onverschilligheid der Duitsche 
vorsten voor het lot van deze randgebieden 
des Rijks, had dit echter geen verdere gevolge.,. 
Nu is het bekend, hoe de Prins steeds verre
weg de voorkeur aan hulp uit het Rijk zou 
hebben gegeven en Dr. van Eyck onderstreept 
nog eens, hoe hij speciaal in de jaren tot 
qngeveer 1574 „het deel-zijn der Nederlanden 
van het Duitsche Rijk" naar voren bracht door 
b.v. deze landen een lid van ,,'tgeheele Rijcke der 
Duydscher Nation" te noemen, of door te ver
klaren, dat „een recht Duytsch herte ende gebloet" 
alle dwingelandij haat, een, om zijn bewustzijn van 
de Germaansche „Libertat" dubbel merkwaardige 
uiting. Wie iets begrepen heeft van de zuivere 
Duitsche Rijksgedachte, van het wezen van dat 
Rijk, dat krachtens zijn federaal karakter, zijn 
stammen in eenheid en toch in vrijheid kan om
vatten, die zal de woorden van Dr. v. Eyck geheel 
beamen, waar hij zegt: „De zaak is, dat „Duytsch 
in het Wilhelmus in den algemeenen zin van 
tegenwoordig, gewoon als Duitsch opgevat moet 
worden, doch dat men Nederlandsch in dat 
Duitsch dan voldoende moet begrepen voelen, om 
het woord „Vaderlant" in het volgende vers als 
gewettigd te erkennen". 

Waar het soms wel eens schijnt, alsof sommige 
Groot-Nederlanders uit droefheid over het uiteen
vallen van het „gantsche Vaderlant", neiging heb
ben om de oogen te sluiten voor de grootheid 
van de geschiedenis der Zeven Vereenigde Ne
derlanden, met name in de zeventiende eeuw, daar 
is het zoo toe te juichen, dat Prof. Geyl het in zijn 
slotartikel nog eens nadrukkelijk zegt, dat wij niet 
verwerpen, wat „als onmiddelijke verwezenlijking 
uit den levensarbeid van Oranje is voortgekomen. 
Geen onhistorischer houding zou denkbaar zijn . 
Maar „tegen verenging van de groote histo
rische figuur van Willem van Oranje komen wij 
op. Wie eenmaal gezien heeft, dat latere politieke 
ontwikkelingen en verhoudingen het perspectief 
in de beschouwing van gebeurtenissen of persoon
lijkheden in het verleden verwrongen hebben, 
heeft natuurlijk tegenover de geschiedenis zelve 
den plicht daarover het zijne te zeggen. Maar in 
de zuiver geschiedkundige beschouwing is al se

dert geruimen tijd veel veranderd, veel opge
klaard. 't Is de populaire voorstelling, die achter 
gebleven is". 

De groote waarde van dit laatste opstel ligt 
voor mij in de wijze, waarop Prof. Geyl hier de 
Groot-Nederlandsche en de Klein-Hollandsche 
opvatting l5ëredeneerend en verklarend tegenover 
elkaar gesteld heeft, waardoor deze bijdrage een 
eigenaardige overtuigingskracht verkregen heeft. 
En dan eindigt dit boek in denzelfden dienstbe-
reiden geest, als waarin het werd ingezet, als 
Prof. Geyl zegt: Oranje's werk is „ook waar hij 
faalde, niet verloren gegaan. Maar het ligt daar 
onvoltooid en als wij hem eer en willen, moeten wiji 
doen wat in ons vermogen ligt, om het voort te 
zetten". 

Het gedenkboek is opgedragen aan Hare Ko
ninklijke Hoogheid Prinses Juliana. De Dietsche 
jeugd spreekt hier niet alleen over Oranje, zij 
wendt zich ook tot Oranje. Wat dat beteekent, 
dat zeggen ons de treffende woorden van den heer 
Goedhuys: „In dezen geest wordt dit boek over 
Wilhelmus van Nassouwe door de studenten uit 
Vlaanderen en Nederland voorgelegd aan den 
jongsten loot van zijn stam — en aan het volk der 
Nederlanden. 

Niet als een geschenk —- en niet als een hulde. 
Maar als een gelofte". 

PAULINA HAVELAAR. 

Uitg. G. W. den Boer. Middelburg. 1933. 
2) Willem van Oranje. Haarlem. Tjeenk Willink. 1933. 
3) In „Schild en Pijl", Afd. 4/5. Kampen. 1920. 
4) Ibid. p. 52. 
5) Das Dritte Reich. Hamburg. 1931. 

DISTELS 

„Aangelegenheden van een bevrienden 
nabuurstaat" 

Dat de Joodsche Nederlandsche staatsburgers 
vergaderingen, in de vele bladen waarover zij zeg
genschap hebben, en zelfs op straat, lucht geven 
aan hunne verontwaardiging over de behandeling 
van hunne volksgenooten in Duitschland. is zeer 
begrijpelijk. Maar waar blijven nu de Avondposten 
met hunne plechtige vertoogen en waarschuwin
gen, dat Nederlanders zich niet moeten inlaten 
met de zuiver-interne aangelegenheden van een 
anderen staat, nog wel een nabuurstaat? Zij, die 
nimmer nalaten den bibberenden dorren vinger 
tegen óns op te heffen, als wij ons inlaten met de 
„zuiver-interne aangelegenheden van een ande
ren buurstaat? Ons dunkt, dat er tusschen het een 
en het ander dit ééne groote verschil is: met de 
achteruitzetting der Joden in Duitschland zijn niet-
Nederlandsche, met die in België zijn Nederland
sche belangen gemoeid. 

Maar het is waar: voor Nederlandsche belan
gen buiten de rijksgrenzen mogen wij ons niet 
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warm maken; dat is, volgens het blad dat zich 
„Nederlander" noemt, landverraad. Of: het lijkt 
er althans op. 

Niet over spreken! 

In een artikel over de „Boekenweek" noemt 
„de Avondpost" als groote moeilijkheid voor de 
verspreiding van het Nederlandsche boek „ons 
beperkt afzetgebied". Welk een „staatsgevaar
lijke" uitlating! Want dat afzetgebied zou heel 
wat minder beperkt zijn, als in België en Noord-
Frankrijk Maar neen, wij durven niet verder 
gaan. Want dat zijn dingen, die ons niet aan
gaan. Het geldt immers toestanden buiten de 
rijksgrenzen? 

Wie zijn de „gevaarlijken"? 

Wie zijn gevaarlijker voor de rust in West-
Europa: zij die stillekes werken aan het doen 
groeien van het besef, dat Noord- en Zuid-Neder-
landers kinderen zijn van één volk, dat op een 
goeden dag, als de staatkundige toestanden het 
veroorloven, heel stil en vreedzaam besluit de 
volks- met de staatsgrenzen te doen samenvallen, 
of zij, die, telkens als zij iets of veel van een 
streven in die richting bemerken, moord en brand 
schreeuwen, alom op het „gevaar" de aandacht 
vestigen, en staatsregeeringen als het ware uitnoo-
digen, onderdrukkingsmaatregelen te nemen? 

„Avondpost" en „Nederlander" hebben gedaan, 
wat zij konden, om onrust te verwekken, in ver
band met de Volkshulde te Delft, en met hun ge
schreeuw zijn zij heel wat gevaarlijker geweest, 
dan de z.g.n. „gevaarlijke" Groot-Nederlanders, 
die België een zachten dood willen laten sterven, 
maar allerminst wenschen, dat België, door Klein-
Hollanders opgehitst, met de klauwen gaat slaan. 
Dat oud-Minister Beelaerts van Blokland hierin 
met „de Nederlander" heeft samengewerkt, schijnt 
wel vast te staan en bevestigt, dat hij niet tot de 
scherp- en vooruitziende staatslieden kan worden 
gerekend. 

Wat zegt België daarvan? 

Einde April is het vierde eeuwfeest der geboorte 
van Prins Willem op de Gooische heide gevierd 
o.m. door vertooning van een historisch schouw
spel: de intocht van den Prins, vergezeld van een 
grooten hofstoet te paard binnen Brusssel in 1577, 
het hoogtepunt van zijn leven, toen de herstelde 
eenheid van Noord en Zuid bezegeld scheen te 
worden (woorden niet van ons, maar van de 
persberichten). 

Dat ziet er bedenkelijk Groot-Nederlandsch uit. 
Maar het was onbewust Groot-Nederlandsch. 
Daarom zwegen de Hansen en de Henkemansen, 
en waren zelfs leden van de koninklijke familie, 
alsmede vele hooggeplaatsten, aanwezig. 

Als al die aanwezigen nu maar hebben onthou

den, wat het hoogtepunt in het leven van Willem 
Vader is geweest. Misschien zullen zij dan stil
aan gaan begrijpen, dat steeds meer Nederlanders 
een zelfde hoogtepunt willen beleven, of althans 
hen, die na hen komen, willen laten beleven. 

Elk jaar een Volkshulde te Delft? 

Naar wij vernemen hebben de wasscherijen 
alsmede de magazijnen te 's-Gravenhage waarin 
onderkleeding verkocht wordt, de hoop uitgespro
ken dat jaarlijks te Delft een hulde der Neder
landers van Noord en Zuid zal worden ingericht, 
Ter verklaring voegt men hieraan toe, dat het 
Departement van Buitenlandsche Zaken op 17 en 
18 April 1.1. een zeer goede klant van bedoelde 
inrichtingen en magazijnen is geweest. 

Kan iemand ons hierover misschien inlichten? 

Nog eens de Leidsche Pirenne 

Een onzer lezers schrijft ons: 
Men valle den Leidschen Pirenne niet te hard 

aan wegens zijn plagiaat. Dat hij dit niet zoo be
doeld kan hebben, maar onopzettelijk zondigde, 
bewijst zijn veroordeeling van Pieter Paulus, over 
wiens houding hij zich in de inleiding op zijn Ge
denkstukken, dl. II, blz. XXXI, aldus uitliet: 

„De persoon van Paulus zou, kenden wij hem 
alleen uit de geschiedenis van vóór '87, bezwaar
lijk aan iemand sympathiek zijn. Zijn zuurzoet 
boekje over het Nut van het Stadhouderschap, zijn 
diefstal uit de handschriften van Van Slingelandt 
in de Verklaring der Unie van Utrecht, zijn niet 
geschikt ons voor hem in te nemen." 

Jammer, dat het vonnis van prof. Colenbrander 
over „de hoogmoed van den snel opgeklommen 
burgerman", door hem in 1906 en niet in Januari 
1933 is uitgesproken! 

J. VAN SCHERPENZEEL. 

BOEKBESPREKING 

Om een Nationale Studentenbeweging. 
door Volkwin. (Boekhandel „Neder
land", Kerkstraat 100, Ledeberg bij Gent 
en N.V. De Delta, Prins Mauritslaan, 
120, Overveen, Noord-Holland). 

Deze brochure geeft méér dan de titel aankon
digt. De nationale strijd wordt van alle zijden 
bekeken en de beschouwingen gelden niet alleen 
voor studenten. Belangwekkends is er veel in deze 
brochure, zoo ook b.v. de uiteenzetting over het 
„nationaal solidarisme" der Vlaamsche Dinaso's 
(groep van Severen-Moens). 

Daar lezen wij: 
— „Het nationaal-solidarisme heeft het hart van 

vele jongeren, onder de felsten, gewonnen. Het 
biedt zich aan met een volledig program, met een 
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stout woord en een stoute daad. Het heeft open
lijk misprijzen voor het halve en het laksche. Het 
wil gezag en orde, een nieuwen staat van men-
schen, die zich politiek en sociaal solidair voelen 
en weten, en bereid zijn die nationaal-solidaire 
gedachte den voorrang te geven op alle ander-e bij 
het bouwen van de nieuwe maatschappij. Het wil 
de hereeniging der Nederlanden en bekampt 
België totterdood. 

Er is bij de nationaal-solidaristen geestdrift en 
geloof en veel edelmoedigheid. Dat jongeren er 
zich gemakkelijk bij aansluiten, is dus best te be
grijpen. In zekeren zin is dit zelfs verheugend, 
omdat het bewijst, dat de jongeren zelf de nood
zakelijkheid voelen, zich in een algemeene organi
satie te laten opnemen, om van daaruit leiding te 
krijgen. 

Maar al is het begrijpelijk en in zeker opzicht 
verheugend, daaruit volgt nog niet, dat het van 
nationaal standpunt uit goed te keuren is. 

De vraag, of de jongeren zich bij het nationaal-
solidarisme kunnen aansluiten, willen wij, trouw 
aan onze methode, onderzoeken door de dingen 
zelf te laten spreken. 

De, overigens zeer welwillende critiek, die in 
Jong Dietschland en Volksorde, het orgaan der 
Jongnederlandsche Gemeenschap, op het natio-
naal-solidarisme werd geleverd, is wel van dien 
aard, dat ze op de vraag, of dit solidarisme een 
nationale oplossing brengt, een afwijzend ant
woord noodzakelijk maakt. 

Als nationale oplossing immers kunnen wij 
slechts aanvaarden de totaal gezonde oplossing 
van alle levensvragen der natie. De hereeniging 
der verscheurde deelen van Nederland is de ge
zonde staatkundige oplossing, maar wie den Ne-
derlandschen volksstaat wil, is, door het samen
brengen der landsdeelen, met zijn doel nog niet 
klaar. De nationale oplossing moet uit een natio
nale opvatting van alle andere levensvragen: 
gezag, cultuur, oeconomie enz., voortvloeien en 
voornamelijk ten aanzien van het wezen van een 
volk zelf de aanwijzing van het leven volgen. 

Bij het nationaal-solidarisme is dit echter niet 
het geval. De corporatieve staat b.v. is geenszins 
de organische bekroning van de levensontwikke
ling van een volk. De opvatting: corporatieve staat 
is in werkelijkheid uit een materialistische en ato-
mische levensbeschouwing voortgesproten, die het 
algemeen welzijn meent te zien in de som van alle 
belangen, of in een door dictatorialen wil, en dus 
van buiten uit, opgelegde verzoening van met el
kander strijdige belangen. Een volk is echter niet 
een som van alle leden, evenmin als een gezin de 
som is van alle gezinsleden. Een volk, een gezin, 
is méér dan een som of een getal. Een volk is geen 
bond, maar een organisch groeiende menschen-
groep, iets méér dan allemaal individuen bij elkan
der, belangen naast elkander. Er leeft iets in een 
volk, waardoor een volk volk is, zooals een mensch 
mensch wordt benoemd bij zijn leven en dien naam 

verliest na zijn dood, al is de atomistische gesteld
heid van het lijk nóg zoo gelijk aan die van het 
levende lichaam. Om een volk te regeeren en goed 
te begrijpen, is het niet genoeg het te beschouwen 
als samengesteld uit menschen, die solidair zijn, 
maar als menschen, die nationaal solidair zijn. De 
invloed nu van dit nationale is in de solidaristische 
opvatting van het Dinaso niet te bespeuren. Men 
heeft dan ook terecht de opmerking gemaakt, dat 
het nationaal-solidarisme den val van België niet 
noodzakelijk maakt. Dat wil dus zeggen, dat de 
Grootnederlandsche gedachte aan het nationaal-
solidarisme eigenlijk wezensvreemd is. Toevallig 
is het Dinaso ook Grootnederlandsch." — 

Met deze beschouwingen kunnen wij ons in ze
kere mate vereenigen, verwachten échter nog het 
antwoord daarop van de hh. van Severen en 
Moens. 

Het „federaal statuut" is een gevaarlijke splijt
zwam geweest. Maar nu komen ergere splijtzwam
men de gevaren voor de Grootnederlandsche 
gedachte vermeerderen, n.1. de „sociaal-oeconomi-
sche" stelsels. Dit kan een vloek voor onze bewe
ging worden. Moge óók de ,Jong-Nederlandsche 
gemeenschap" dat inzien. Wij hebben nu reeds 
„Schakels", „Dinaso en „Volksorde", die, allen 
Grootnederlandsch, soms scherp tegenover elkan
der staan. Waar moet dat heen? De taak van den 
„Dietschen Bond , die alle oprechte Groot-Neder
landers eendrachtig moet samenhouden, samen
binden (o, Oranje, dat bundeltje!), wordt wel 
zéér belangrijk in dezen benarden tijd. Wij moeten 
zoeken wat ons vereenigt, niet wat ons scheidt. 
Reeds in de XVle eeuw heeft zekere casuistiek 
het ontstaan van Groot-Nederland zoo al niet ver
hinderd, dan toch zéér belemmerd. 

D. 

Wat de Zwijger nu tot ons zegt. Een be
schouwing uit het verleden voor hét 
heden, door Prof. Mr. J. A. van Hamel, 
oud-lid van den Raad van Amsterdam. 
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon 
N.V. 1933. 

„Een beschouwing uit het verleden" noemt 
Prof. Hamel de gedachten, door hem uitgespro
ken in eenige steden bij de „Willem de Zwijger
herdenking", die, eenigszins nader verwerkt, den 
lezers in dit geschrift worden aangeboden. „Een 
stem uit het verleden", zouden wij het willen noe
men. Want dit geschrift getuigt van een klein-
Hollandsche beperktheid van blik öp heden en 
verleden, die wij in dezen tijd nauwelijks meer 
mogelijk hadden geacht. Nederland is voor hem 
het Koninkrijk der Nederlanden, en zoo van zelf 
sprekend acht hij dit, dat hij zich zelfs geen moeite 
geeft, van een andere meening melding te makeni 
In zijn kort overzicht van de belangrijkste gebeur
tenissen in de eerste jaren van de worsteling met 
Spanje zwijgt hij over die in het Zuiden geheel. 
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en zeer terloops vermeldt hij (blz. 15) de misluk
king van de Pacificatie van Gent. „Economische 
beweegredenen, wedijver, en godsdienstige begrip
pen, taalverschil ook, drongen uiteen; zooals zij 
telkens weer gedaan hebben. Noord en Zuid ge
raken los van elkaar. Die eenheid bleef mislukt. 
Dan nog maar de éénheid van 't noorden zoo 
hecht en omvangrijk mogelijk gemaakt". Met die 
enkele oppervlakkige, historisch kwalijk verdedig
bare woorden stapt prof. van Hamel van het 
Zuiden af. 

Ongetwijfeld bevat zijn geschrift veel, wat wij 
kunnen beamen. Zoo waar hij zegt, dat des Zwij -
gers levenswerk (bijna steeds noemt hij, ook in 
dit opzicht verouderd, vader Willem „den Zwij
ger") ons deze lessen geeft: 

„Vertrouwen en volharding in den tegenspoed. 
Niet vertwijfelen. Niet meenen, dat alles onhoud
baar en verloren is. Zich niet gewonnen geven, 
maar met taaie vastheid van gemoed voortdenken 
en voortwerken aan wat voor de toekomst behou
den blijven kan. 

„Eendracht en samenwerking. Geloof aan het 
bestaan en aan de levenskracht van een Neder-
landsch volk. Geloof ook aan de waarde die deze 
samenwerking voor alle landgenooten heeft. Op
zij zetten van verdeeldheid. Achten op wat ver
bindt, niet wat scheidt. 

„Offervaardigheid voor de algemeene zaak. En 
tijdig. Achterstelling van particulier, of van klei
ner groepsbelang. Gevoel voor een hooger en zich 
buiten de oogenblikkelijke (sic! S.D.G.), dagelijk-
sche welvaart uitstrekkend doel in het staatsleven." 

Maar vermoedelijk zeggen vele dezer woorden 
ons iets anders, dan de schrijver bedoelt, die aan 
het slot van zijn geschrift van Oranje — en hier 
bedoelt hij niet Prins Willem, maar de thans leven
de afstammelingen van Jan van Nassau, den man 
van romp-Nederland — voor dezen tijd meer lei
ding en bezieling verwacht dan wij. Ook als wij 
zijne ontboezemingen hierover lezen, denken wij 
een geschrift van eenige tientallen jaren geleden 
te lezen. 

S. D. G. 

Willem van Oranje's geloof en gods-
dienstpolitiek door Dr, A. A. van Schel
ven, Hoogleeraar. Rede, uitgesproken ter 
herdenking van 's Prinsen geboorte, in 
een publieke zitting van den Senaat der 
Vrije Universiteit te Amsterdam, op 27 
Maart 1933. Haarlem. H. D. Tjeenk 
Willink & Zn. N.V. 1933. 

Met groote aandacht hebben wij deze belang
wekkende rede gelezen, na ze reeds te hebben 
aangehoord. Ziehier een geschrift, dat de belang
stelling verdient van ieder die Prins Willem nader 
wil leeren kennen, en aan wien zich natuurlijk ook 
de vraag opdringt, of Oranje waarlijk een vroom 
man was ofwel zich wat zijn godsdienstige over

tuiging betreft, slechts liet leiden door staatkun
dige overwegingen. 

Prof. van Schelven verzwijgt niet, dat de Prins 
jaren lang den schijn heeft aangenomen, nog 
Roomsch-Katholiek te zijn, terwijl hij innerlijk het 
katholicisme reeds losgelaten had, maar wijst er 
op, dat een dergelijke houding in dien tijd een 'vrij 
algemeen voorkomend verschijnsel was, ,,£Jicode-
mieren" genaamd (naar den Joodschen wetgeleer
de Nicodemus, die onder begunstiging der duis
ternis tot Jezus kwam omdat hij dit overdag, in 
verband met zijn positie, minder gewenscht acht
te). Wij die weten en begrijpen, dat er zoovele 
Dietsche Nicodemussen worden gevonden, zullen 
wel de laatsten zijn, om hiervan den Prins een 
verwijt te maken. 

Voorts weet hij zéér aannemelijk te maken, dat 
Oranje zich niet door cynische politieke berekening 
liet leiden, als hij zich bij een andere kerkgemeen
schap aansloot, maar, als een in theologisch en 
kerkelijk opzicht weinig deskundig man, zich in 
geloofszaken richtte naar die figuren in zijn om
geving, die hem het krachtigst vertrouwen inboe
zemden. Dit wordt bevestigd door het feit, dat 
Oranje s godsdienstige gezindheid meer een Hu-
genootsche dan een Nederlandsch-Calvinistische 
signatuur heeft gedragen. Wij verstouten ons, hiel
de vraag te stellen, of het niet juister is, den Prins 
te zien als een geloovige, die wars was van theolo
gische haarkloverijen, er boven stond, dan als een 
in deze dingen „weinig deskundige". 

Over Oranje s godsdienstpolitiek, zijn stand
punt inzake de juiste verhouding van den staat 
tot religie en kerk, zegt prof. van Schelven dingen, 
die volle aandacht verdienen, maar die moeilijk in 
enkele woorden kunnen worden samengevat. 

Ook Prof. van Schelven put een les uit het leven 
van Willem van Oranje, dat als een generaal appèl 
is aan ons, van zeer hoog actualiteitsgehalte: 
„Zelfs nu, met een gebed in de ziel, de hand on
vermoeibaar aan den ploeg voor het heil onzer 
groote Nederlandsche Volksgemeenschap!" En hij 
eindigt met de treffende woorden van onzen na-
tionalen Bevrijder: „De wezenlijke oorzaak van al 
het kwaad, dat ons overkomt, is onze besluiteloos
heid: want wij houden wel genoeg vergaderingen 
en beraadslagen wel uit en ter na, maar daar
tegenover staat, dat wij even traag in het doen 
zijn als naarstig en breedsprakig in het conferee-
ren. Want men moet niet denken, dat in de harten 
der goede inwoners van dit land geen flinkheid 
meer is; maar het is er mee als met een vuur, waar
aan eenigen tijd niets gedaan is. Als men er niets 
aan blijft doen, dooft het verder uit. Doch als het 
opgepookt wordt, zal het weldra zijn als een 
laaiende flambouw." 

Helaas geven nog velen in dit goede land aan 
asch de voorkeur boven laaiende flambouwen. Die 
beletten het rustig slapen 

S. D. G. 
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UIT BOEK EN BLAD 

In het „Geschenk 1933", uitgegeven van wege de Vereeni-
ging ter bevordering van de belangen des Boekhandels en 
bevattende herinneringen aan Nederlandsche schrijfsters en 
schrijvers, bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederland
sche Boekenweek (29 April—6 Mei 1933), wijdt Wies 
Moens woorden van herinnering aan René de Clercq, „zon-
minnaar en Dietsche Bard' . 

„In de Clercq" — zoo schrijft hij — „lagen diepten van 
teederheid, naast diepten van woesten kampdrift. Wat uit 
deze diepten opsteeg en zingende woord werd, vond in het 
volksgemoed immer denzelfden wakkeren weerklank". 

En: 
„Het is mijn innige overtuiging dat, ook van het standpunt 

der „zuivere taaiwaarden" beschouwd, De Clercq s nationa
listische liederen als het sterkste in zijn oeuvre zullen blijven 
gelden Ook door de zwakste jaagt altijd nog iets van 
het innerlijk „oreest", dat in enkele onsterfelijke Geuzen
liederen, in de hekelverzen van Vondel, de woorden aan
blaast tot wit-gloeiens toe " 

Haagsch Maandblad, Mei-aflevering. Bevat een artikel 
van Mr. A. B. Cohen Stuart: „Nog eens het oude probleem 
Nederland-België", waarin de schrijver aan het slot als zijn 
meening kenbaar maakt, dat onze betrekkingen met den 
Belgischen Staat niet — zooals prof. Burger in zijn als vlug
schrift uitgegeven artikel in ons blad heeft aangegeven —— 
zoo koel mogelijk dienen te worden gehouden zoolang de 
Vlaamsche zelfstandigheid niet is bezegeld, maar dat integen
deel „een rustige en ruime houding onzerzijds tegenover den 
Belgischen staat het middel zal moeten zijn dat de gelegen
heid biedt om voor de Vlamingen te doen wat in de gegeven 
omstandigheden mogelijk is. Het gaat er in België om —-
meent Mr. C. S. — „om genegenheid en eenheid voor het 
Nederlandsche volkseigen te herwinnen". En die genegen
heid en eerbied zullen „herwonnen" worden (herwonnen? 
zijn zij er ooit in België geweest?) door nauwe aanraking 
tusschen Noord en Zuid, door uitwisseling, enz., wat veel 
gemakkelijker kan geschieden bij een goede verhouding tus
schen Nederland en België. , ,, 

Ten slotte meent de schrijver, dat het de best denkbare 
hulde aan de nagedachtenis van onzen „Wilhelmus zou 
zijn, „wanneer bij de herdenking van zijn 400sten geboorte
dag een nieuwe pacificatie van Noord en Zuid zou kunnen 
worden gevierd en de breuk tusschen Nederland en Belgie 
goed op weg tot blijvende heeling zou kunnen worden ver-
lel aard 

„Er zijn" — heeft hij even te voren gezegd — „van 
Diëtsch standpunt belangrijke gronden aan te voeren om aan 
te sturen op een rustige, ruime houding tegenover üelgie. 

Wij zien niet in, waarom een „koele" houding, niet tevens 
„rustig en ruim" zou kunnen zijn. 

Maar dit nog daargelaten, het blijkt den schrijver al te 
moeilijk te vallen, zich op Groot-Nederlandsch standpunt te 
plaatsen. Dat blijkt reeds hieruit, dat hij het heeft over 
„miskenning van onze cultuur en onrechtvaardigheden jegens 
onze Vlaamsche stamgenooten", en uit zijn meening, „dat 
het er in België om gaat om genegenheid en eerbied voor 
het Nederlandsche volkseigen te herwinnen (terwijl het in 
werkelijkheid gaat om de bevrijding der Vlamingen van de 
vreemde overheersching). 

Wellicht is er aanleiding, om op dit artikel, klaarblijkelijk 
geschreven door een Klein-Hollander met warme sympathie 
voor de Vlaamsche stamgenooten (let op dat „stam , de 
A.N.V.-terminologie!) in een volgend nummer terug te 
komen. 

De Deutsche Rundschau van April bevat een artikel van 
Robert Paul Oszwald over „Wilhelm von Oranien, ein 
Vorkampfer nationaler und religiöser Freiheit vor vierhundert 
Jahren", waarin de schrijver er de aandacht op vestigt, dat 
bij de herdenking van Prins Willem's geboorte duidelijk 

blijkt, dat de Pirennistische Belgische en Klein-Hollandsche 
geschiedbeschouwing langzamerhand op den achtergrond 
wordt gedrongen. 

Nog belangrijker acht hij het, dat Noord- en Zuid-Neder-
landers in een nieuw-ontwaakt besef tot één volk te behooren, 
gemeenschappelijk aan de herdenkingsfeesten hebben deel
genomen. 

Misschien iets tè optimistisch meent de schrijver, dat men 
reeds in ruimen kring in de Nederlanden tot het besef is 
gekomen, dat „das Volk naturgeworden und von Ewigkeits-
wert ist, wahrend der Staat die geschaffene, veranderliche 
und dem wechselvollen geschichtlichen Ablauf unterworfene 
Form für den naturgewordenen, sich aus Urquellen des 
Lebens immer neu gebarenden volklichen Inhalt darstellt.' 
Want nog al te veel Nederlanders hinken op twee gedach
ten, door de Rijks-Nederlanders als dé Nederlanders te 
beschouwen en de Zuid-Nederlanders als hunne „stam
verwanten". Over alle huidige staatsgrenzen heen de volks
gemeenschap te zien — het valt hun nog te moeilijk. Een 
overgangsmentaliteit, die zal verdwijnen. 

Een extra-nummer van Dietsche Orde, Algemeen Dietsch 
Studenten Tijdschrift, is aan de Volkshulde te Delft gewijd. 
In dit nummer is de tekst der te Delft uitgesproken rede
voeringen opgenomen, overgedrukt uit de Nieuwe Delftsche 
Courant van 17 April 1.1. Daaraan vooraf gaat een kort 
overzicht van dit „getuigenis van volkssamenhoorigheid", 
door den Opstelraad, waarin het overstemmen van den Vlaam-
schen leeuw door het Wilhelmus en het verbieden van het 
uitspreken van de rede van den socialist terecht pijnlijk 
worden genoemd. Aan het overstemmen van den Vlaamschen 
Leeuw zijn, naar is gebleken, de vertegenwoordigers van 
het Nationaal Jongeren Verbond schuldig, aan het verbod ten 
opzichte van de rede van den heer Brugmans domme klein-
Hollanders, die, zooals de Opstelraad terecht zegt, daarmee 
toonden ver af te staan van den geest, die in Prins Willem 
leefde. 

Gudrun, tijdschrift voor R.K. Vlaamsche vrouwen en 
meisjes, van April, bevat een uitvoerig artikel over Dr. F. A. 
Vercammen's Thijm en Vlaanderen, van de hand van Vital 
Haesaert, waarin deze op de groote beteekenis van dit werk 
de aandacht vestigt en o.m. wijst op de duidelijkheid, waar
mee dr. V. de tegenstelling Thijm-Struycken in het licht 
stelt, de volksgedachte tegenover de staatsgedachte, welke 
laatste, vooral in den Haag, nog steeds overheerscht. Een 
artikel dat, naar wij hopen, velen er toe zal brengen, het 
belangrijke boek zelf te gaan lezen. 

Neerlandia van Mei is voor een groot gedeelte ingeno
men door een voorstel tot wijziging der Verbondswet en het 
jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1932. In een verslag 
van de volkshulde te Delft wordt gezegd dat deze herden
king krachtig den gemeenschapzin van het Nederlandsche 
volk — „we begrijpen geestelijk daaronder ook de Vlamin
gen" — tot uiting heeft doen komen. 

Het woordje „geestelijk" is ons in dit verband niet geheel 
duidelijk. Behooren de Vlamingen „lichamelijk niet tot het 
Nederlandsche volk? 

EEN GEDENKSTEEN VOOR WIJLEN 
Mr. P. W. DE KONING 

Ten einde de nagedachtenis van Mr. P. W. de Koning, in 
leven Voorzitter van den Dietschen Bond, te eeren, is een 
comité gevormd, dat zich richt tot de geestverwanten en 
vrienden van den overleden Dietscher en dichter, om het 
mogelijk te maken, dat op zijn graf een gedenksteen wordt op
gericht, die in het najaar zal worden onthuld. Voorzitter van 
dit Comité is dr. J. de Decker, secretaris Ir. A. A. ^ornier, 
Zand voortschei aan 178, Aerdenhout, penningmeester Mr A. 
J M. van Wessem, Heerengracht 388, Amsterdam (G.), 
postrekening 131036. Wij vertrouwen, dat geen onzer lezers 
zal nalaten, een bijdrage te zenden! 



DE DIETSCHE GEDACHTE 
DE AVONDPOST OVER DELFT, BELGIË 
EN DUITSCHLAND 

„De Avondpost" heeft in haar nummer van 8 
Juni een hoofdartikel gewijd aan onze beschou
wing over de Volkshulde te Delft, opgenomen in 
het Mei-nummer der Dietsche Gedachte, dat, 
volgens het Haagsche blad, „boordevol is over de 
Avondpost". Dat is wel een beetje overdreven: 
wij noemden het blad eenige malen zeer terloops, 
en verder hebben wij in dit nummer niets over ,,de 
Avondpost" kunnen vinden dan eenige Distels. 
Maar wij willen geenszins ontkennen, dat wij, 
schrijvend over den „dorpschen Hollandschen 
geest" (de uitdrukking is van Dr. Colijn!) gedacht 
hebben aan die Nederlanders, waarvan de Avond
post een der woordvoerders is. En dat het blad, 
bemerkende dat de schoen haar paste, haar heeft 
aangetrokken, is zeer begrijpelijk. 

Overigens is het betoog van de Avondpost ons 
toch niet geheel duidelijk geworden. Het komt ons 
voor, dat het blad zich een onjuiste voorstelling 
heeft gevormd omtrent de bedoeling van de Volks
hulde te Delft, en daaraan hardnekkig blijft vast
houden. Nimmer is het de bedoeling geweest, een 
betooging voor de staatkundige vereeniging der 
Dietsche Nederlanden te organiseeren of een be
tooging tegen België. De inrichters zijn slechts 
uitgegaan van de gedachte, dat Vlamingen óók 
Nederlanders zijn, dat Prins Willem ook voor 
hunne bevrijding heeft gestreden zoolang het hem 
mogelijk was, dat hun lot hem, die zich vóór alles 
Brabander voelde, zeker niet minder ter harte 
ging dan dat van de bewoners der noordelijke ge
westen, en dat derhalve aan een hulde, zijn nage
dachtenis gebracht door het gansche Nederland-
sche volk, ook door de Vlamingen moest worden 
deelgenomen, omdat ook zij tot dat volk behooren, 
al drukt op hen de hand van vreemde heerschers. 
De ware bedoeling was: een hulde door het ge-
heele Nederlandsche volk, niet slechts door dat 
gedeelte van dit volk, dat binnen de grenzen van 
het ,,Koninkrijk der Nederlanden" woont. Het 
Zuiden mocht, vooral nu het Willem Vader gold, 
niet worden uitgeschakeld. 

Is deze bedoeling verdonkeremaand? Dat is toch 
niet vol te houden. Al maanden te voren was be
kend gemaakt, dat ook Vlamingen aan de volks
hulde zouden deelnemen; dat ook Vlaamsche spre
kers zouden optreden, althans één Vlaming het 
woord zou voeren. En bovendien, wie anders dan 
zeer onwetenden zouden kunnen gelooven, dat 
deze volkshuldiging, uitgegaan van het Dietsch 
Studenten Verbond, er eene zou worden van de 
bevolking van Rijks-Nederland alleen? Was bij de 
opvoeringen van Paul de Mont's spel, de lezingen 
in de universiteitsplaatsen in Noord en Zuid, de 
aankondiging van het Wilhelmus van Nassouwe-

boek niet reeds duidelijk gebleken, dat het Dietsch 
Studenten Verbond onder „Nederlandsch volk" 
iets anders verstaat dan ,,de Avondpost" helaas 
nog steeds doet? 

Het is waar: men heeft niet van de daken ge
schreeuwd, dat de volkshulde te Delft van een 
andere opvatting zou blijk geven, dan die der 
officiëele vaderlands- en Oranje-liefde; men heeft 
waarschijnlijk verontrusting der gemoederen willen 
voorkomen. Een houding, die ons juister voorkomt 
dan die van de Avondpost, welk blad niets heeft 
nagelaten om onrust te wekken, en de Belgische 
en Nederlandsche regeeringen in het geweer te 
roepen. 

Wij geven gaarne toe, dat zij, voor wie de 
staatkundige vereeniging der Dietsche Nederlan
den de volkomen verwezenlijking van hun ideaal 
is, nog slechts een minderheid vormen. Maar wij 
ontkennen, dat de meerderheid der Noord-Neder-
landers van oordeel was, dat bij een hulde aan den 
Prins van Oranje de Vlamingen behoorden te 
worden uitgeschakeld, en wij gelooven er niets 
van, dat die meerderheid niet naar Delft zou zijn 
gegaan, indien zij geweten had (maar kom aan! 
zij wist het toch waarlijk wel!) dat Vlaanderen 
ook bij de volkshulde zou zijn vertegenwoordigd. 

Dat drie van de vier sprekers Groot-Nederland-
sche gedachten, min of meer bedektelijk, over 
Delfts Markt lieten klinken — zooals wij geschre
ven hebben — brengt ,,de Avondpost" tot de ont
boezeming: „Hoe royaal, al die stiekemheid!" Ja, 
als woorden een driedubbele censuur moeten voor
bijgaan, eer zij kunnen worden uitgesproken, kan 
men zich niet de weelde van volkomen openhartig
heid veroorloven. Daarenboven had de censuur 
eenige openhartige uitlatingen geschrapt. Censuur 
dwingt nu eenmaal tot zwijgen of tot „stiekem
heid". Als ooit de Avondpost onder Groot-Neder-
landsche censuur mocht komen te staan, zal zij 
zich ongetwijfeld wel eens aan klein-Hollandsche 
stiekemheidjes te buiten gaan. 

Geen Belgisch, maar Nederlandsch roet hebben 
de Avondpost en de Nederlander1) in het eten 
willen werpen, lezen wij nog in het artikel. Ne
derlandsch fabrikaat dus, het zij zoo, maar dan 
toch met een Belgisch luchtje. Het overstemmen 
van de Vlaamsche Leeuw door het Wilhelmus was, 
volgens de Avondpost, óók Nederlandsch roet. 
Ook daarover willen wij niet redetwisten. Maar 
allerwonderlijkst is, wat het blad daarop laat vol
gen: „Juist de aanheffing van ons volkslied 2) was 
een poging, om aan de betooging het juistere, zui-

1) De artikelen over de Volkshulde te Delft waren van 
de hand van Prof. Slotemaker de Bruine, zegt de Avond
post. Een hand die immers door Minister Beelaerts van 
Blokland werd vastgehouden? 

2) Het Wilhelmus is ook het lied der Vlamingen, Avond
post! 



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

vere karakter te geven, waar dorpsche geest, onder 
stiekeme verhulling, iets anders had willen mani
festeeren., gericht tegen de regeering van den staat 
België." En dat, terwijl verschillende coupletten 
van het Wilhelmus op het programma stonden! En 
weet de Avondpost niet, dat het zingen van het 
Wilhelmus door Vlamingen veel „bedenkelijker" 
is, veel sterker van hun Groot-Nederlandsche ge
zindheid getuigt, dan dat van den Vlaamschen 
Leeuw, welk lied, ontstaan in den „ongevaarlijken" 
tijd van de Vlaamsche „beweging", in België zelf 
geenszins wordt beschouwd als een manifestatie 
tegen de Heeren te Brussel? Streng genomen be
hoorden het Vlaamsche lied, als Deel-Neerlandsch 
lied, te Delft niet te zijn gezongen, maar het over
stemmen ervan door het Heel-Neerlandsche lied 
was er niet minder hinderlijk en lachwekkend om 
en daarenboven onhoffelijk; een daad van angstige 
onkundigen, die evenmin als de Avondpost, besef
ten, hoe dwaas het was Klein-Vlaanderen door 
Groot-Nederland te laten overstemmen ter wille 
van de Brusselsche machthebbers! Een ongeloof
lijke domheid zouden wij het kunnen noemen, als 
er, van Klein-Hollandsch standpunt bezien, niet 
dit ééne „goede" in had gezeten: zoo weinig moge
lijk laten merken, dat Vlaanderen hier vertegen
woordigd is. 

De eed! Vervaardigd door een Vlaming, een 
katholiek 1) Vlaamsch priester, huivert de Avond
post. Wat ter wereld is er voor verschrikkelijks in, 
dat een begaafd Nederlander, die Belgisch staats
burger is (hij zou het liever niet willen zijn) en 
daarenboven priester, katholiek priester (hu!) 
dezen eed heeft samengesteld, die door een Noord-
Nederlandsch staatsburger, predikant, Protes-
tantsch predikant werd afgenomen? 

En de inhoud, was hij anti-Belgisch? 
Hij was alleen pro-Nederlandsch en het Groot-

Nederlandsche zat hem niet in de woorden maar 
in het feit, dat de Nederlanders uit het Noorden 
en die uit het Zuiden hem gezamenlijk uitspraken. 
Is het zoo verschrikkelijk, dat vermoedelijk velen 
dit niet hebben beseft? 

Dat de secretaresse der Wilhelmus van Nas-
souwe-Commissie in wat te sterke bewoordingen 
(een normaal verschijnsel bij het maken van recla
me) Vlaamsche studenten heeft opgewekt om naar 
Delft te gaan, vindt de Avondpost zeer belangrijk 
en ergerlijk. Kom! Kom! Maar zelfs al mocht het 
waar zijn, dat deze secretaresse een „bokspoot" 
heeft, doet dit veel ter zake? 

De Avondpost heeft het ook nog over het mors-
doode Federaal Statuut, dat wordt aangevoerd als 
bewijs van de bewering, dat de meerderheid der 
Vlamingen in het Belgisch staatsverband wil blij
ven; de Avondpost hecht groote beteekenis aan de 
meening van „meerderheden", anders dan wij: de 
meerderheid méént niets, maar laat zich leiden. 
Maar dit nu daargelaten: wat doet ook dit ter 
zake? Het grappige is nog bovendien, dat de groep, 
1) Onderstrepingen van de Avondpost. 

die het krachtigst voor het Statuut heeft gestre
den, ook te Delft vertegenwoordigd was. En 
heusch, de bedoeling der volkshulde was haar niet 
onbekend. Maar ook deze Vlamingen beseffen, 
dat zij Nederlanders zijn, en dat Prins Willem 
niet minder hun voorvechter is geweest, dan die 
der Noord-Nederlanders. De Avondpost leze eens, 
wat Herman Vos, de man van het Federaal Sta
tuut, onlangs geschreven heeft over „den staats
man, die door liefde en inzicht de trekken van 
het beeld des gemeenen Nederlandschen vader
lands voor de oogen van den tijdgenoot heeft ge-
tooverd". 

De Avondpost wil de staatsgrenzen tusschen 
Nederland en België eerbiedigen; dit is, zegt zij, 
voorwaarde voor vrede en rust. Alles laten zooals 
het is, ja, dat is wel heel gemakkelijk, en den gan-
schen dag en nacht slapen is ook bevorderlijk voor 
vrede en rust, maar de Avondpost houde het ons 
ten goede, dat wij uit den weg willen ruimen, wat 
wij verkeerd vinden. Wij willen dat echter niet met 
geweld doen, maar door hervorming der geesten. 
Intusschen, de Volkshulde te Delft is geen betoo
ging geweest voor aantasting van die door het 
Haagsche blad zoo geëerbiedigde staatsgrenzen, al 
zal zij iets — naar wij vreezen niet zoo heel veel — 
hebben bijgedragen tot een hervorming der gees
ten in Groot-Neerlandschen zin. Wij gaan dus op 
het oogenblik niet dieper op deze kwestie in, en 
al wat de Avondpost er nog verder over schrijft; 
dat ons ideaal: vreedzame samengroeiïng van de 
Nederlanden, als de geesten er rijp voor zijn, in 
wezen gelijk zou staan met „een imperialistische 
annexatie van een groot deel van het grondgebied 
van België", blijven dan ook ditmaal onweer
sproken. 

Wij zouden hiermee kunnen eindigen, als de 
Avondpost het niet noodig had gevonden zich te 
verdedigen tegen het verwijt, dat zij toornt tegen 
hen, die zich met „zuiver-binnenlandsche" aange
legenheden van België inlaten, maar zelve zich 
zeer heftig bemoeit met zuiver-binnenlandsche aan
gelegenheden van Duitschland. Al herinneren wij 
ons niet, dit verwijt te hebben uitgesproken, wij 
willen er toch wel even onze meening over zeggen, 
omdat wij inderdaad een wel zeer treffende tegen
stelling zien in de houding van het blad tegenover 
België en die tegenover Duitschland. In Duitsch
land, schrijft de Avondpost, „komen de hoogste 
en heiligste internationale, bovennationale men-
schelijke rechten op de wreedste wijzen in het ge
drang, en de protesten daartegen geschieden uit 
naam van menschelijkheid en beschaving, waar
voor alle volkeren dienen te strijden." Wij nemen 
er goede nota van, dat de Avondpost niet langer 
volhoudt, dat men zich nimmer met de aangelegen
heden van een anderen staat mag inlaten; op dat 
punt zijn wij het dus eindelijk eens. Vrede en rust 
zijn derhalve niet het hoogste: de stem der heilige 
verontwaardiging mag niet gesmoord worden. 
Goed zoo! 
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Als nu maar de Avondpost ook het volgende 
wilde erkennen: 

lo. dat er tusschen de harde behandeling van 
de Joodsche minderheid in Duitschland en die van 
de Vlaamsche machtsminderheid in België slechts 
een gradueel, geen essentieel verschil is, en dat 
zelfs dit verschil afwezig is geweest na de over
winning der Entente, toen honderden Vlamingen 
niet minder wreed en hard werden behandeld, in 
armoede en nood gebracht (het geschiedt trouwens 
nóg wel, al wordt er niet over geschreeuwd), en 
in den kerker geworpen. Dat was echter voor 
de Avondpost een zuiver-Belgische aangelegen
heid; van aanranding van de hoogste en heiligste 
en bovenste en verhevenste menschelijke rechten, 
waartegen alle volkeren moeten protesteeren, geen 
sprake. Ons paste zwijgen — tegenover België. 
Wij meenen bovendien, dat die hoogste en heilig
ste menschelijke rechten ook daar in het gedrang 
komen, waar minderheden geestelijk worden ver
knoeid, en tevens ook (er is samenhang) stoffelijk 
worden benadeeld. Het getuigt van groote opper
vlakkigheid. over stoffelijke benadeeling van bui
tenlanders ach en wee te roepen, maar geestelijke 
verminking en verbeulemansing niet zoo erg te 
vinden. 

2o. dat naast verontwaardiging over aanran
ding van internationale rechten, een nationale ver
ontwaardiging over aanranding van het eigene, die 
evenmin bij de staatsgrenzen halt houdt, evenzeer 
natuurlijk is. Maar neen, zegt de Avondpost, dié 
aanranding is een buitenlandsche aangelegenheid; 
er ons mee inlaten, zou een anderen staat ont
stemmen! Als ergens hardvochtig tegen een groote 
groep menschen wordt opgetreden, moeten en 
mogen wij ons daarmee inlaten. Maar als ons eigen 
vleesch en bloed door een kwaadaardigen buurman 
kwalijk wordt behandeld, dan past ons stilzwijgen. 

Het Jodenvraagstuk is een internationaal vraag
stuk, en het is niet meer dan natuurlijk, dat de 
halve wereld er zich mee inlaat, als men ergens 
aan dat vraagstuk een zeer ongelukkige oplossing 
geeft. Het Vlaamsche vraagstuk is eveneens, als 
onderdeel van het vraagstuk der minderheden, een 
internationaal vraagstuk, maar ook en bovenal een 
Nederlandsch vraagstuk, en wij vinden het zeer 
onnatuurlijk, getuigend van een zeer ongezond 
nationaal besef, als Nederlanders zeggen: daar 
laten wij ons niet mee in, dat is een buitenlandsche 
zaak, voor protesteeren is ze ons niet internatio
naal genoeg. 

Heel het optreden van de Avondpost trouwens 
spreekt van dat ongezonde nationaal besef. Vader
landsliefde is voor het blad niet liefde voor de 
eigen cultuur, de eigen taal, maar liefde voor den 
Nederlandschen staat, met zijne op de kaarten 
door roode lijnen aangegeven grenzen. Het Haag-
sche blad ziet vóór alles staten, wij zien vóór alles 
volken, en, als Nederlanders, in de eerste plaats: 
het volk der Nederlanden, van Duinkerken tot 
Dollard. Zoolang de Avondpost de kunstmatige 

eenheid, die op zich zelf niets eerbiedwaardigs 
heeft, zóó sterk boven de natuurlijke eenheid blijft 
stellen, zullen, naar wij vreezen, gedachtenwisse-
lingen ons niet veel dichter tot elkaar brengen. 

A. LOOSJES. 

DE MILITAIRE POLITIEK VAN 
NEDERLAND 
GERECHTVAARDIGDE CASSANDRA-KRETEN 
UIT HET ZUIDEN 

Hoe bitter weinig wij, Nederlanders, ons be
kommeren om de meest vitale vraagstukken der 
buitenlandsche politiek, is weer duidelijk gebleken 
naar aanleiding van de regeeringsverklaring van 
het nieuwe ministerie-Colijn en de besprekingen 
in de Tweede Kamer, na deze regeeringsverkla-
ring: geen woord nóch in de regeeringsverklaring, 
nóch in de besprekingen daarna, over de positie 
van Nederland in de wereld. Géén woord b.v. over 
de bevestiging van Nederlands zelfstandigheids-
politiek of beter neutraliteitspolitiek, terwijl aller
lei conflicten toch dreigend zijn en Nederland te 
Genève reeds houdingen heeft aangenomen die 
het naar velen meenen, reeds in den kring der 
Fransche politiek plaatsen, ook militair gesproken. 
Voor den op casuistiek in de binnenlandsche poli
tiek verzotte Nederlanders is de groote wereld
vraag, niet of onze Nederlandsche jongens met 
duizenden zullen sneven voor Frankrijk in den 
strijd tegen den Germaanschen broeder, maar of de 
heer Colijn een parlementair dan wel een niet--
parlementair kabinet in elkaar heeft gezet. Let wel, 
staatsrechtelijk gesproken is het volkomen duide
lijk dat het kabinet niet parlementair is, aangezien 
de ministers niet als vertegenwoordigers van hun 
parlementaire groep optreden. Maar toch kibbelt 
men verder, terwijl onze militaire generale staf van 
oordeel is, dat alleen een pro-Fransche oriëntee-
ring voor Nederland heilbrengend is en, in ver
band daarmede, plannen smeedt, die de volks
vertegenwoordiging en het volk niet kennen. 

* o. * * 

Onder het bewind van den minister van buiten
landsche zaken Jhr. van Karnebeek is, in Novem-
ber-December 1920 te Genève, het vraagstuk van 
artikel 18 van het grondverdrag van den Volken
bond ter sprake gekomen, d.w.z. het vraagstuk van 
de openbaarmaking der verdragen. Van Karnebeek 
zelf nam toen te Genève het woord. Let wel: kort 
te voren was te Bonn de geheime Belgisch-Fran-
sche militaire overeenkomst gesloten. Het vraag
stuk was dus zeer actueel. Van Karnebeek drong 
aan op een duidelijke interpretatie van artikel 18. 
Een commissie van rechtsgeleerden werd benoemd. 
Wijlen Prof. Struycken maakte er deel van uit. 
Besloten werd, dat openbaar gemaakt moesten 
worden ,,tous les actes conventionnels qui sont la 
source d'obligations iuridiques internationales ' 
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(all documents which are of a conventional nature 
and which result in international legal obligations). 
De Volkenbond heeft deze interpretatie aanvaard. 

In 1933 echter houdt onze minister van buiten-
landsche zaken Beelaerts van Blokland er een an
dere opvatting op na. Kort voor zijn aftreden zeide 
hij dat België en Frankrijk zich voor niet-publicatie 
van hunne militaire overeenkomst kunnen beroepen 
op ,,beraadslagingen" van den Volkenbond in 
1921. Onder het bewind van den heer Beelaerts 
moet dus iets van groot belang hebben plaats 
gehad, en wèl, zeer waarschijnlijk, onderhandelin
gen tusschen Fransche en Nederlandsche militai
ren over „technische accoorden' . Men weet wat 
deze „technische" besprekingen te beteekenen kun
nen hebben, en hoe een generale staf, met of zon
der het medeweten der regeering, onder het mom 
van deze „technische" accoorden, een geheel volk 
kan binden aan een bepaalde militaire macht. Mi
nister Beelaerts heeft waarschijnlijk de mogelijkheid 
heid van een „technische" militaire overeenkomst 
tusschen den Nederlandschen en den Franschen 
generalen staf willen dekken: door zijn geheel 
nieuwe interpretatie van artikel 18 behoeft dan 
Nederland, evenmin als België, wat geheim is, 
openbaar te maken. 

Wat waren nu die „beraadslagingen" van den 
Volkenbond in 1921, waarop minister Beelaerts 
zich beriep? Er was nl. in de bovengenoemde com
missie van rechtsgeleerden een voorstel ter tafel 
gebracht om artikel 18 te wijzigen en (of) aan te 
vullen. De „technische" overeenkomsten, die niet 
van „politieleen" aard waren, zouden niet behoeven 
gepubliceerd te worden! Echter, die aanvulling van 
artikel 18 is toen niet aanvaard. De kwestie is 
tot 1922 verdaagd. En zij is het nog! België en 
Frankrijk zijn ondertusschen, wat hun geheime 
militaire overeenkomst betreft, niet meer van Vol
kenbondszijde, vooral ook niet meer van Ne
derlandsche zijde, lastig gevallen. De heer Bee
laerts ging zelfs zoover, dat hij den heer van 
het jongste debat uitdrukkelijk noemde om te ver
klaren, dat deze zoude gezegd hebben, dat open
baarmaking van verdragen gevaarlijk kan zijn. 

W^ie deze merkwaardige geschiedenis met nog 
meer preciesheid wil nagaan, leze er de Limburger 
Koerier van 4 Jan. j.1. op na. Daar trof ons dan ook 
de pertinente, tevens angstwekkende vraag: „Wil 
minister Beelaerts' verdediging van de geheimhou
ding der militaire verdragen, ons voorbereiden op 
een aansluiting van Nederland bij het Fransche 
stelsel der militaire allianties?" 

In Mei 11. vertoefde de Fransche generalissimus 
Weygand verscheidene weken in ons land 
Het is een publiek geheim, dat onze Nederland
sche generale staf in zijn leidende figuren zéér pro-
Fransch is. Men huldigt daar de meening, dat een 
„nationale" Nederlandsche politiek niet anders 
dan pro-Fransch en anti-Duitsch kan zijn, dat de 
Nederlanders, die tegen de Fransche imperialis
tische politiek waarschuwen, deels bewuste, deels 

onbewuste handlangers van de al-Duitschers zijn, 
en men verwenscht er vooral hartgrondig alles wat 
Grootnederlandsch en Dietsch is. 

* * 

Reeds enkele jaren geleden heeft Frankrijk ge
poogd, Nederland bij de z.g.n. „regionale verdra
gen" te betrekken, die regionale verdragen welke 
de Franschen ook herhaaldelijk tijdens de laatste 
ontwapeningsconferentie ter sprake brachten en 
die Frankrijks „veiligheid nog moeten versterken. 
In Maart 1924 is de kwestie reeds te berde ge
bracht in de Tweede Kamer. De heer Marchant, de 
huidige minister van onderwijs, zeide toen; „In
dien wij ons bij dezen vorm van wederkeerige ga-
rantie-tractaten aansluiten, kunnen wij ons onaf
hankelijk volksbestaan afschrijven, zijn wij vazal
len van dengene, die van de garanten de leiding 
heeft." De heer v. Karnebeek zeide: „De kern van 
dat (te Genève voorgestelde) verdrag zijn de bij
zondere waarborgverdragen Nu vraag ik aan 
het Nederlandsche parlement: of wij, die bij de 
onderhandelingen over de herziening van het ver
drag van 1839 geworsteld hebben met een poging 
om ons in een vreemd militair gareel te dringen, en 
er in geslaagd zijn daaraan te ontkomen, of wij 
nu langs dezen weg ons daarin weer zullen laten 
leiden? De regeering is tot de overtuiging geko
men, dat dit verdrag voor Nederland niet is te 
aanvaarden." 

Het gevaar was toen van de baan. Maar Frank
rijk heeft niet stil gezeten. Het Dagblad van 
Noord-Brabant heeft met nadruk reeds herhaal
delijk geschreven, dat het een stuk bezit, bewij
zend dat Frankrijk zeer preciese aanbiedingen aaa 
Nederland heeft gedaan, — rechtstreeks, niet b.v. 
via België. Op 24 Juli 1931 schreef het Dagblad. 
„Naar wij vernemen, maakt men zich in sommige 
Belgische kringen ongerust over de betrekkingen, 
die thans tusschen Nederland en België bestaan. 

Het vriendschappelijk karakter van die be
trekkingen zou van dien aard zijn geworden, dat 
eensdeels een aanmerkelijke koersverandering in 
de buitenlandsche politiek van Nederland er door 
is ingeleid en anderdeels de steun van Frankrijk 
voor België's aanspraken tegenover Nederland als 
verloren dient te worden beschouwd." Sedert dien 
stuurt Frankrijk, inderdaad, aan op arbitrage tus
schen Nederland en België. De „arbitrage" zou, 
natuurlijk, grootendeels ten gunste van België 
uitvallen en Frankrijk zou zijn dubbelen oogst 
hebben binnengehaald. Het Dagblad schreef ver
der: „Men zegt dat reeds lang voeling wordt ge
houden tusschen de generale staten van Frankrijk 
en Nederland en dat een der hoogstgeplaatste 
officieren van het Nederlandsche leger in den loop 
van dit jaar (1931) te Parijs (niet te Brussel!) be
sprekingen met den Franschen generalen staf heeft 
gevoerd. Daarbij zou over niets minder zijn ge
handeld dan over het vormen van een gemeen
schappelijk front ten opzichte van Duitschland. 
O.m. zou van gedachten zijn gewisseld om de 
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Fransch-Belgische verdedigingslinie in het Oosten 
op Nederlandsch gebied langs Maas, Waal en 
IJssel uit te breiden". 

Periodisch en met hardnekkigheid is het in Bel-
gisch-Fransche aangelegenheden zeer goed inge
lichte Dagblad op zijn onthulling teruggekomen, 
ook nog op 23 November van het vorige jaar. De 
aanvulling luidde toen als volgt: 

„Wij publiceeren thans inlichtingen, van zéér 
betrouwbare zijde ontvangen, welke sinds Juli 1931 
in het bezit zijn van de redactie van dit blad. Deze 
inlichtingen betreffen plannen, die de Fransche 
generale staf ten opzichte van Nederland koestert. 

„Volgens deze inlichtingen heeft men van Fran
sche zijde in die dagen gepoogd Nederland over te 
halen tot militaire verstandhouding. Frankrijk 
verlangde, dat ons land militaire maatregelen zou 
nemen, in den vorm van het organiseeren van een 
verdedigingslinie langs de Maas in Nederlandsch 
Limburg en verder noordwaarts langs Waal, Rijn 
en IJssel. Nederland zou deze werken geheel zelf
standig hebben uit te voeren, doch in verstand
houding met de Fransche militaire autoriteiten. 
Deze linie zou uitsluitend moeten dienen voor ver
dedigingsdoeleinden en den Franschen generalen 
staf dekking bezorgen op de uiterste linkerflank. 
Voorts verlangde Frankrijk o.m. het recht, om in 
alle omstandigheden gebruik te mogen maken van 
de petroleumvoorraden in Oost- en West-Indië. 

„Tegen dit alles wilde men van Fransche zijde 
aan Nederland hulp verleenen bij een mogelijken 
vijandelijken inval in Nederland, waaromtrent ook 
alreeds een regeling werd voorgesteld; Frankrijk 
stelde verder in uitzicht steun aan ons land in in
ternationale kwesties, afschaffing der ,,surtaxes 
d'entrepot" voor het vervoer van Rotterdam naar 
den Elzas, een voor Rotterdam gunstiger regeling 
van de kwestie der kali-verschepingen, het ver
leenen van hulp door middel van de Fransche 
vloot, indien zulks in de Nederlandsche koloniën 
noodig mocht zijn en het toestaan aan de Neder
landsche militaire luchtvaart om gebruik te maken 
van Fransche luchthavens". 

:Je 

Terwijl onze groote Nederlandsche pers stelsel
matig zwijgt, houdt de gepensioneerde majoor H. 
Mathon niet op, in het Dagblad van Noord-Bra
bant Cassandra-kreten te laten hooren, ook kort 
geleden nog naar aanleiding van de reeds onder 
het bewind van den heer Colijn te Genève afgeleg
de verklaringen van den Nederlandschen afgevaar
digde Prof. Rutgers. Men weet, dat de Franschen 
alleen vermindering van hun geweldige bewape
ning willen toestaan, nadat door regionale verdra
gen Frankrijks „veiligheid nog meer wordt ver
zekerd dan door de bestaande geheime militaire 
overeenkomsten met België, de Kleine Entente en 
Polen. 

Ook de gepensioneerde luitenant-generaal Van 
Oordt, die pro-Belgisch en pro-Fransch is, blijkt 
toch het gevaar voor Nederland, in verband met de 

Fransche „veiligheids-politiek", in te zien. In de 
laatst verschenen aflevering van den Militairen 
Spectator schrijft hij o.m.: 

„In weerwil van den Volkenbond, van het Kel-
log-pact en het Locarno-pact, is nog steeds de 
kans veel grooter, dat als een oorlog tusschen 
machtige staten uitbreekt, de „aanvaller" niet met 
beslistheid kan, of althans niet zal, worden aan
gewezen, dan dat een als zoodanig gebrandmerk
te „aanvaller" door een militaire volkenbondsactie 
genoodzaakt zal worden zijn krijgsbedrijf te sta
ken 

,.Zoolang in dezen toestand geen verandering 
komt en dat zal — zoo ooit — niet spoedig het 
geval zijn, zal de handhaving der neutraliteit de 
voornaamste bestaansreden zijn van onze opera
tieve weermacht, gesteund door de z.g. doode 
weermiddelen." 

Zit Nederland reeds in de val? De heer Mathon 
gelooft van wèl en wij gelooven het ook, tenzij Dr. 
Colijn ook deze allerbelangrijkste aangelegenheid 
ter hand neemt, den minister van defensie Deckers 
om openlegging der acten vraagt en Nederland 
naar de meest strikte neutraliteit terugvoert. 

„Prof. Rutgers, de Nederlandsche gedelegeerde 
ter ontwapeningsconferentie, heeft — aldus de heer 
Mathon (nr. van 3 Juni 11.) — blijvende in de lijn, 
welke door minister Beelaerts van Blokland was 
uitgestippeld, te Genève te verstaan gegeven, dat 
Nederland geneigd zou zijn in het (door Frankrijk) 
verlangde continentaalpact te treden, mits een aan
zienlijke mate van wapening-vermindering daar
mede gepaard zou gaan (een smoesje, J. v. D.). 

„Wanneer we weten, dat aan een dergelijk 
continentaal-pact, — waar Engeland dus buiten 
blijft! — Duitschland, Oostenrijk, Hongarije en 
Italië niet willen deelnemen en de Fransche minis
ter Boncour het deelnemen van die landen ook niet 
als voorwaarde schijnt te stellen, dan moeten wij 
ons afvragen, welke landen zijn het dan wel, wier 
deelnemen Frankrijk zulk een groote waarde aan 
het veiligheidspact doet hechten. 

„Zwitserland blijft er vanzelf buiten krachtens 
zijn neutraliteitsstatuut. (Na Nederland, komt 
Zwitserland wel aan de beurt. }. v. D.) Van Polen, 
België en de Kleine Entente is Frankrijk al zeker. 
De Scandinavische landen liggen buiten de zone, 
die voor de veiligheidsverzekering in aanmerking 
komt. (Die komen ook wel aan de beurt. }. v. D.). 

„Maar Nederland ligt daar niet buiten. 
,.Onafgebroken is op Nederland van Fransche 

zijde pressie uitgeoefend om zich met Frankrijk en 
België te verstaan tegenover het mogelijk gevaar 
van een Duitschen inval. Onafgebroken, sedert in 
1919 te Parijs in bijzijn van Minister van Karne-
beek de vraag gesteld werd of de verdediging van 
de Maas wel mogelijk was in den territorialen toe
stand, geschapen door de verdragen van 1839, in 
welke vraag lag opgesloten, dat Limburg niet bij 
Nederland mocht blijven, omdat Nederland de 
Maas in Limburg niet kon verdedigen. Onvoor-
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waardelijk noodig heeft Herriot in 1925 de toe
treding van Nederland tot het Locarno-verdraq 
geoordeeld. En voortdurend — zooals nog dezer 
dagen in de „Nation Beige" door den Lt. Kol. 
Requette, — wordt in de van Fransche zijde ge-
inspireerde Belgische pers getamboureerd op het 
gevaar van een Duitschen inval over Nederlandsch 
grondgebied. 

„Dat door de Franschen aan het toetreden van 
Nederland tot het continentale veiligheidspact de 
allergrootste waarde wordt gehecht, behoeft dan 
ook geen verder betoog, terwijl ook uit militair 
strategisch oogpunt de beteekenis daarvan voor 
Frankrijk gemakkelijk te begrijpen is, niet omdat 
de Franschen aan de hulp van het Nederlandsche 
leger zooveel waarde hechten, maar omdat daar
door hersteld wordt het front, dat reeds de Ro
meinen ter verdediging van het Romeinsche Gallië 
maakten, en waartoe zij zelfs door het graven van 
de Drususgracht den Rijnmond naar het Flevo-
meer verlegden. 

„De zoo verstrekkende gevolgen voor de toe
komst van ons land vloeien daaruit voort, dat Ne
derland zich éénzijdig bindt en wèl zijn grond
gebied voor Fransche troepen ter verdediging 
tegen Duitschland zou open stellen, maar van een 
niet gelijkgerechtigd Duitschland, — dat geen 
troepen in de gedemilitariseerde zone mag heb
ben, — geen tijdigen steun kan verwachten tegen 
een Franschen aanval." 

Over Nederlands neutraliteit zegt de heer 
Mathon terecht: 

„Het is een pertinente leugen, dat alleen reeds 
op grond van het Volkenbondsverdrag Nederland 
in een volgenden oorlog tusschen Frankrijk en 
Duitschland toch niet meer neutraal kan blijven, 
hetgeen prof. van Embden c.s. het Nederlandsche 
volk hebben ingehamerd. Waarom moet Neder
land in het veiligheidspact gedrongen worden als 
het géén leugen was?" 

Nederland militair verbonden met Frankrijk in 
een continentaal-pact, waar Engeland buiten blijft, 
daarvoor moet het geheele Nederlandsche volk 
huiveren. 

Wat een gevaarlijke mentaliteit, zich op de 
binnenlandsche politiek blind te staren en de 
groote vraagstukken der buitenlandsche politiek te 
verwaarloozen! 

Indien Dr. Colijn nog tijd beschikbaar heeft om 
zich met deze vraagstukken onledig te houden en 
de buitenlandsche aangelegenheden, van politieken 
en militairen aard, niet geheel overlaat aan de 
fransch-en belgischgezinde ministers van buiten
landsche zaken en van defensie, m.a.w. indien hij 
de strikte neutraliteit van Nederland weet te hand
haven of te herstellen en de occulte pro-Fransche 
politiek van onzen generalen staf niet langer duldt, 
dan zal hij nog wat meer gedaan hebben dan kras 
bezuinigd op de staatsuitgaven; hij zal ook bezui
nigd hebben op hetgeen kostbaarder is dan gul
dens, n.1. op het bloed der Nederlandsche jonge

lingschap. 1) 
Reeds in 1914 zijn door ons toenmalig minis

terie zéér gevaarlijke onvoorzichtigheden begaan. 
De Fransche generaal F. Culmann heeft er on
langs nog in zijn werkje „Reichsheer et Milices" 
aan herinnerd, hoe op 29 Juli 1914 (vóór het begin 
v a n  d e n  o o r l o g )  d e  N e d e r l a n d s c h e  r e g e e r i n g  o f f i 
cieel om militaire aansluiting bij België verzocht, 
zonder ook maar één oogenblik de mogelijkheid 
in overweging te nemen van een schending der 
Nederlandsche neutraliteit door België en Frank
rijk. Trouwens, in de Wielingen heeft Neder
land aan de Entente vrij spel gelaten, totdat 
Duitschland de Vlaamsche kust bezette en het
zelfde vrij spel dan natuurlijk niet aan Duitsch
land geweigerd kon worden. De houding van 
onzen toenmaligen franschgezinden minister van 
buitenlandsche zaken Jhr. Loudon was, buiten 
twijfel, ön-neutraal. Welnu, het komt er meer 
dan ooit op aan, te weten of onze huidige fransch-
gezinde minister van buitenlandsche zaken Jhr. de 
Graeff, onder de auspiciën van Dr. Colijn, de 
stelselmatig francophiele politiek van Jhr. Loudon 
zal kunnen voortzetten en of onze huidige minister 
van defensie Mr. Deckers zijn goedkeuring zou 
hechten, ook onder Colijn's auspiciën, aan die mili
taire „technische accoorden" tusschen Nederland 
en Frankrijk, waarvan reeds zoo herhaaldelijk ge
wag is gemaakt. De blijvende onafhankelijkheid 
van Nederland eischt, dat zij, die het Nederland
sche staatsschip in deze onzekere tijden bestieren, 
een politieken kijk hebben, die verder reikt dan 
het jaar 1933. 

J. VAN DUYN. 

1) De Rijkseenheid, staatkundig economisch weekblad, 
dat ook dr. Colijn onder zijn vaste medewerkers telt, schreef 
op 17 Mei j.1.: 

„De Voorzitter van den allerhoogsten Franschen Krijgs
raad, de aangewezen Generalissimus, generaal Weygand, 
was — is wellicht nog — in Nederland. 

Waartoe? De tulpen zijn over! Incognito? Waarom het dan 
toch aan de pers gemeld? 

Is er verband met het tegelijk medegedeelde voorshands 
afzien van de fortificatiën aan België's Noordgrens en het 
thans nog sterker naar voren treden van het besproken 
offensief van Frankrijk en België tegen den Duitschen noord
vleugel door Nederlandsch Brabant en Limburg? 

Zuidelijke provinciën, eischt Uw defensie!" 

DIETSCHLAND 

Wij voelen ons verbonden, 
die ons in 't Dietsch verstaan, 
wij hebben ons verstaan, 
die ons al best verstonden, 
wij zullen het verstaan 
voor Dietschland pal te staan, 
ons Volk Zijn Staat te gronden. 

SEGHER VAN LOVEN 
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BAUTASTEEN VOOR 
REINIER DE CLERCQ i) 

f 12 Zomermaand 1932 

Prachtig, kernachtig en eenvoudig beschrijft 
onze Zuid-Nederlandsche skald in „Voor-1830-
na" op blz. 55 zijn bekeering tot „vrij Vlaanderen". 

Wij lezen daar — (ik haal het meeste aan): 
„Nadat ik in 1915 uit Belgischen staatsdienst 

„werd ontslagen, kwam de Gentsche dominéé Do-
„mela Nieuwenhuis Nyegaard te Amsterdam om 
„handteekeningen van Vlamingen te krijgen op 
„een stuk, waarin Vlaanderen zelfstandig en 
„België vervallen werd verklaard. Enkele der op 
„die vergadering aanwezige Vlamingen wilden 
„terstond onderteekenen. Ik kon niet, mocht niet, 
„omdat ik, ondanks veel, zoo niet in de Belgische 
„regeering dan toch in den Koning geloofde. De 
„heer Domela hield eraan ook mijn handteekening 
„te hebben. En toen gebeurde iets, dat ik nooit 
„vergeet. — Hij rees op en zei met een van 
„aandoening trillende stem : „De Clercq, in uw 
„zoogenoemde Belgische liederen hebt gij België 
„geschreven, maar Vlaanderen gevoeld". 

„— 't Was alsof plotseling voor mijn gezicht een 
„zwart gewolkte openscheurde en de hemel blauw 
„stond: „Dominee!" antwoordde ik: „het is zoo. 
„Gij kent mij beter dan ik zelf". 

„Ik kon den man niet laten heengaan met ledige 
„handen. Er werd een ander stuk opgesteld, waar-
„in verklaard werd, dat Vlaanderen zelfstandig 
„moest worden, indien de Belgische regeering 
„voortging Vlaanderen zijn recht te onthouden. 
„Een voorwaardelijk stuk. Thans weet ik en ver-
„klaar. W^il Vlaanderen ooit zichzelf worden, moet 
„België verdwijnen zonder voorbehoud. 

„Wij dragen in ons hart een droom — zoo 
schoon, zoo schoon 

„Het Vlaamsche volk is vrij en draagt — 
zijn eigen kroon." 

— Toen ik deze beschrijving in het Eeuwboek 
van den Dietschen Bond had gelezen, schreef ik 
aan mijn vriend en bekeerling Reinier de Clercq, 
dat zijn vernieuwing veel oogenblikkelijker en die
per was geweest, dan hijzelf zich herinnerde. Het 
eigenhandig stuk waaronder zijn eigen handteeke
ning, lag — (en ligt nu) voor mij. Hoewel ik het 
naar Vlaanderen meekreeg, hadden de uitgeweken 
bekende Vlamingen te Amsterdam den briefvorm 
gekozen. Na twee dagen vergaderd te hebben en 
mij te hebben gehoord, schreven zij 16-11 1915: 
„Met vertwijfeling hebben wij Vlamingen in Hol-
„land de vreeselijke gebeurtenissen gevolgd, die 
„Vlaanderen aan den rand van den afgrond heb-
„ben gebracht. De vijandelijke, van dag tot dag 
„scherper wordende houding der Belgische regee'-
„ring tegenover de Vlamingen en het stelselmatig 
„verwerpen van onzen rechtvaardigen loyalen 

') Bautasteenen zijn gedenksteenen, die in Scandinavië 
werden opgericht tot gedachtenis aan gevallen helden. 

„eisch brengen ons tot de overtuiging dat voor ons 
„Vlaanderen de eindelijke rust en een heilvolle 
„toekomst in een Belgisch staatsverband onmoge-
„lijk zijn en dat een Koninkrijk Vlaanderen de 
„e e ni g e oplossing is. 

„Daarom zijn wij bereid uit al onze kracht den 
„strijd voor Vlaanderens volledige zelfstandigheid 
„tot 't uiterste door te zetten. Ons doel is de ver
wezenlijking van een zelfstandigen staat, onaf-
„hankelijk en afgescheiden van 't ons vreemde tot 
„hiertoe ons bijgevoegde en beheerschende Walen-
„dom, een Vlaamsche staat met een in al zijn ver
pakkingen uitsluitelijk Vlaamsch bestuur en in de 
„allereerste plaats, als onontbeerlijken grondsteen 
„van onze herwording, met een onderwijs, dat 
„Vlaamsch van laag tot hoog — het opkomend 
„Vlaanderen tot een natuurlijk ontwikkeld gezond 
„en edel Volk — gelijk het vroeger was — moge 
„vormen. Krachtige waarborg van een schoon en 
„edel Vlaanderen in de toekomst, krachtens tak 
„van den sterken edelen Germaanschen boom." 

(Volgen handteekeningen, van welke ik hier 
alleen mag weergeven onze de Clercq's naam.) 

De Clercq s stuk is — zooals de lezers zien — 
geenszins voorwaardelijk maar een volkomen in
stemming met onze 24 Oct. 1914 te Gent aange
nomen leuze der Jong-Vlaamsche-Beweging: „Bel-
gie's dood is Vlaanderens leven en Vlaanderens 
leven is Belgie's dood". Het stuk sluit zich ten 
nauwste aan bij dat van de Jong-Vlaamsche groep 
van Oostende, hetwelk door Eugeen van Oye en 
mijn persoon is opgesteld in den tuin van Van Oye 
(22 Aug. 1915) en door alle leden van Oostende 
is onderteekend (zie no. 11 en 12 Dietsche Ge
dachte 1927 vervolgstukken over Eugeen van 
Oye). Feitelijk is het stuk van de Clercq geheel 
eenes geestes met al de oproepen, wenschen, pro
gramma's van Oct. 1914 af door Gent (zie in Flan-
dern frei (druk Leipzig bij Scholl) en in „Toe
komst" no. 15 enz., en later in 1915 over door Lier, 
Roesselare, Brugge enz. bekend gemaakt. Duide
lijk komt de wensch van de Jong-Vlaamsche Be
weging ook uit in de Gentsche Oproep uit Oogst
maand 1915 in vertaling te vinden in Kurt Kerlens 
„Flandern und Deutschland" (druk Arnsberg in 
W.). De zoogenaamde „Zeven punten" vatten 
al die verklaringen samen en zijn aan Gouverneur 
v. Bissing en aan de Regeering te Berlijn aange
boden. Al die verklaringen stemmen overeen in 
de noodzakelijkheid van het uiteenvallen van 
België, in den wil tot stichting van een Staat 
Vlaanderen met volkomen Nederlandsche inrich
ting, in de hoop op een volkerenbond van Ger-
maansche volken waartoe de beide Nederlandsche 
Nederlanden, de Duitschers, Engelschen en Scan-
dinaven zouden behooren. — Van 16 Dec. 1915 af 
heeft de Clercq een heldenstrijd tegen het wan
gedrocht België gestreden, zonder ooit toe te 
geven, zonder ooit te wijken. Innig bleef de band 
tusschen hem en mij. Voor mij ligt nog zijn eigen
handig aan mij opgedragen „mijn vijand heb ik 
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lief" — waarboven hij schreef 6 Dec. 1916, „aan 
den veel vijanden hebbenden, veel vriendschap 
waardigen Ds. Domela Nieuwenhuis Nyegaard". 

Veel later schreef hij met opdracht aan mij een 
gedicht: „Als tijd en menschen tegengaan", met 
dat heerlijk slot, dat God mij moge geven: 

„Nog eens voor 't recht ten zonnekamp 
„En dan, een stralend einde!" 

Wat een Wikingkracht zat er in onzen Reinier 
— ja, wel was hij een fiere vrije zoon van Ker-
lingaland. 

Als ik aan hem denk, hoor ik de wilde Noorder-
tonen van Rodenbach — ja ik zie hem voor mij 
staan: 't hoofd omhoog, vuisten siddrend, ziedend 
bloed, vlam in 't herte, vlam in de oogen en ons 
naam hem trillen deed. Struisch van lijf en sterk 
van ziel, dwang en buigen ongewend, leed en 
streed de Clercq ongetemd. Als men zich de Clercq 
voor den geest roept, ziet men een heerlijke held, 
zooals de Saga's van het Noorden de helden schil
deren, ziet men Zannekin met Vlaamsche Kerels, 
ziet men den Frieschen vrijheidsheld Focko Uke-
ma, van wien het in de Kronieken heet: „Hij stak 
een hoofd boven het volk uit en was een indruk
wekkende verschijning. Toen eindelijk de bovenste 
verdieping van den borg, dien hij verdedigde, in
stortte, handhaafde hij zich nog in de benedenste . 
Op zijn slot in de Friesche ommelanden hing lang 
Fokko Ukema's wapen (zie voor Ukema: N. Biogr. 
Woordenboek 1933) wapen „een zilveren leeuw 
op een blauw veld . Zulk een leeuw was ook de 
Clercq. In „de heerlijke tocht door de Zuiderzee 
spreekt hij van „zijn heidensche vreugd. Laat ons 
echter niet vergeten, dat ook in 't heidendom Gods 
Geest werkt. 

F. van Eeden zegt van een ander, die zich geen 
Christen noemde, maar wel in diepen zin Christen 
was: „Wat zal hij met een wonderbaar gevoel ont
maken, als het gedachtegonzen der menigte en 
„hun ernstig dankbaar gevoel, doordringen in zi n 
„sfeer. Want al geloofde hij er niets van, zoo zai 
„het hem evengoed een feest worden als voor de 
„vromen en geloovigen.' (op F. Domela N. j 19 
„Nov. 1919)." 

Wij willen den edelen skald van heel het Noor
den, wij willen onzen Vlaamschen Groot-Neder-
landschen ziener een bautasteen oprichten op de 
plek, waar zijn gebeente ligt in de Vuursche. Wij 
willen daar aanheffen de Clercq s zielelied: 
,,'t Eerst had ik U lief, West Vlaanderen mijn 
„Dat moest 't begin, 't begin der liefde zijn 
„maar groeiend voelde ik en een scheiding viel 
„Heel Vlaanderen, heel schoon Vlaanderen in 

mijn ziel. 
„Thans is mijn ziel gerijpt, mijn liefde gansch 
„Mijn lied, en leven luidt Groot-Nederlandsch. 

Ja voor den vrijman, die Groot-Neerland lief
heeft tot ter dood, voor den onversaagden Kamper 
willen wij een huidesteen oprichten en wij willen 
daar staande de gelofte hernieuwen om zijn en ons 
werk voor te zetten: 

,,Wij bouwen met stoute geesten 
„Wij bouwen met harde handen 
„Het schoone Burgerrijk 
„van alle Nederlanden. 
„Ja, zet met kracht de grenzen uit, 
„Dat Neerland gansch in Neerland sluit." 

J. D. DOMELA NIEUWENHUIS 
NYEGAARD. 

Hemelvaartsdag 1933. 

DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 
DEN DIETSCHEN BOND 
OP 3 JUNI 1933 

Op een vroeger uur dan gewoonlijk ving de 
Algemeene Vergadering van den Dietschen Bond 
aan, daar eenige punten op de dagorde stonden, 
waarover, naar vermoed werd, langdurig zou 
worden gesproken. Overigens onderscheidde zich 
deze vergadering, die gehouden werd in de boven
zaal van de Dietsche Taveerne te Utrecht, daar
toe welwillend door het Bestuur der R.K. Studen
tenvereniging „Veritas" afgestaan, uiterlijk voor
al door grooter opkomst van jonge leden en door 
afwezigheid van enkele oude getrouwen, die toe 
dusverre zelden of nooit bij dergelijke gelegen
heden hadden ontbroken. 

Er was gefluisterd van verrassingen, die ons te 
wachten stonden, van hevige botsingen, van ge
varen, die den Bond bedreigden. Maar in den 
beginne was de vergadering rustiger, vreedzamer 
en gemakkelijker dan ooit te voren. Na het ope
ningswoord van Prof. Burger, die er aan herin
nerde, dat ongeveer op datzelfde oogenblik Zuid-
Afrika's eerste Gezant te 's-Gravenhage, wiens be
noeming wij als een Dietsche overwinning hebben 
gevoeld, naar zijn laatste rustplaats werd gebracht, 
behandeling van de verschillende punten der dag
orde, die aanvankelijk vlot en in groote eensgezind
heid werd afgewerkt. Lezing der notulen werd 
onnoodig geacht. De ingekomen stukken en eenige 
mededeelingen van het Bestuur gaven tot slechts 
korte besprekingen aanleiding. Op voorstel van 
de Commissie voor het nazien der rekening 
over 1932 werd besloten den heer Cornelis den 
dank der vergadering over te brengen voor zijn 
helaas kortstondig, maar uitnemend beheer. Zon
der bespreking vereenigde men zich met het voor
stel van den Voorzitter, om de hh. Peremans en 
Ursi tot leden der rekening-commissie voor 1933 
te benoemen. Zonder bespreking werden de jaar
verslagen van den schrijver en den penningmees
ter, alsmede de begrooting goedgekeurd. Zonder 
bespreking vereenigde de vergadering zich er 
mede, dat tot de verkiezing van Bestuursleden eerst 
na de benoeming van gewone leden zou worden 
overgegaan. 

Vervolgens de voorstellen, vier in getal en alle 
door een zevental leden ingediend. Nu komt het, 
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dachten wij, maar het kwam niet: al werd de ver
gadering eenigszins levendiger, al toonde zij groote 
belangstelling en al bleek enkele malen dusdanig 
meeningsverschil te bestaan, dat stemming nood
zakelijk was, de besprekingen bleven vriendschap
pelijk, zooals natuurlijk is tusschen menschen, wien 
één zelfde doel voor oogen staat. 

Na zeer korte bespreking werd het eerste voor
stel, zooals dat was geamendeerd door het Bestuur, 
aangenomen; dat wil zeggen, dat ook de arti
kelen der Standregelen, die de doelstelling en 
de middelen ter bereiking van het doel bevatten, 
voortaan met 2/3 van de geldige stemmen der ter 
vergadering aanwezige leden kunnen worden ge-
wijzigd, en dat nog slechts de bepaling: „De Diet-
sche Bond kent als eenig richtsnoer het zuiver 
Groot-Nederlandsch belang en verwerpt iederen 
met dat belang strijdigen vreemden invloed" met 
toestemming van ten minste de helft van alle leden 
kan worden veranderd. 

Daarop werd de doelstelling onder handen ge
nomen; de gansche vergadering bleek het eens te 
zijn met de voorstellers, dat de oude doelstelling 
niet meer beantwoordt aan de in den Bond levende 
opvattingen en geen duidelijke richtlijnen bevat 
voor de houding, die de Bond in de Dietsche bewe
ging moet aannemen, en dat ook de middelen ter 
bereiking van het doel anders en beknopter moeten 
worden aangegeven. Tegen de voorgestelde doel
stelling werden echter eenige bezwaren geopperd; 
uit de besprekingen kwamen twee eenigszins van 
elkaar afwijkende inkleedingen voort, die elk een 
even groot aantal stemmen op zich vereenigden, 
maar ten slotte werd, zonder stemming, de vol
gende doelstelling aangenomen: 

De Dietsche Bond stelt zich ten doel: 
a. het bevorderen en versterken van het besef, 

dat de Nederlanders in de Lage Landen aan 
de Zee één volk vormen; 

b. het doen samengroeien van dit volk tot een 
zoo innig mogelijke eenheid en de verwijdering 
van alles, wat deze samengroeiïng belemmert; 

c. het samenwerken met de Dietsche stamverwan
ten buiten het gebied, onder a genoemd, tot 
behoud en versterking van het Dietsche ele
ment in de wereld. 

De voorgestelde „middelen ter bereiking van 
het doel werden, na korte gedachtenwïsseling, 
aangenomen; eveneens zonder stemming vereenig-
de de vergadering zich met een kleine wijziging 
van art. 25. Minder groot was de eenstemmigheid 
over het voorstel, om art. 16 in dier voege te wijzi
gen, dat het Bestuur uit ten minste 5 (inplaats 
van 15) leden bestaat, maar ten slotte werd het 
met de vereischte meerderheid aangenomen. 

Zeer levendig werd van gedachten gewisseld 
over het laatste voorstel, dat beoogde hen, die den 
30-jarigen leeftijd nog niet hebben bereikt, in de 
gelegenheid te stellen lid van den Bond te worden 
tegen betaling eener jaarlijksche bijdrage van ten 
minste 3 gld. Hier kwam de vrees om den hoek 

kijken, dat het door zulk een bepaling al te gemak
kelijk zou worden den Bond met ongewenschte 
elementen vol te stoppen; daartegenover werd 
opgemerkt, dat voorgestelde leden een meerder
heid van 2/3 behoeven, om als lid te worden be
noemd. Van de zijde der voorstellers werd de 
verwachting uitgesproken, dat de verlaagde con
tributie, overeenkomstig de bedoeling, slechts zou 
worden toegestaan aan hen, die zich nog niet een 
maatschappelijke positie hebben verworven. Na 
langdurige bespreking werd het voorstel met een 
vrij groote meerderheid aangenamen. 

Hierna was de benoeming van nieuwe leden aan 
de orde; niet minder dan 112 werden voorgesteld. 
Maar alvorens tot deze benoeming werd over
gegaan, werden algemeene opmerkingen gemaakt, 
waarbij het vuur soms hoog oplaaide. Eenige 
leden, getroffen door het groote aantal voorgestel
den, gaven uiting aan hunne vrees, dat een orga
nisatie, wier doelstelling zeer dicht bij die van den 
Dietschen Bond staat, maar met een sociale strek
king is samengevlochten, zich van den Bond wil 
meester maken, wat zijn dood zou beteekenen. 
Bedoeld bleek te zijn de Jongnederlandsche Ge
meenschap, waarover mededeelingen werden ge
daan, die de gerezen achterdocht begrijpelijk 
maakten. Gevraagd werd, of het waar is, 
dat de leden dezer Gemeenschap, die elkander 
broeders en zusters noemen, alles, wat hun, 
ook in vertrouwen, wordt medegedeeld, aan 
de Hooge Dienstkamer, de leiding, moeten 
overbrengen; of het waar is, dat zij ten allen tijde 
hun lidmaatschap kunnen ontkennen; of eerlijkheid 
en openhartigheid slechts tegenover medebroe
ders en -zusters zijn vereischt. Voorts, waarom 
leden dezer Gemeenschap eigenlijk lid van den 
Dietschen Bond willen worden, terwijl de Gemeen
schap hetzelfde Dietsche doel heeft. Niet op al 
deze vragen werd een afdoend en bevredigend 
antwoord gegeven; het meest geruststellend was 
wel de verzekering, dat onder de voorgestelde 
leden ten hoogste 10 lid van de Jongnederlandsche 
Gemeenschap zijn. „Maar hoeveel gezellen of 
aspirant-leden? werd weer gevraagd. En: „be
staat er geen gevaar, dat de Kanselier der Ge
meenschap eenigen leden opdracht heeft gegeven, 
in den Dietschen Bond zitting te nemen, om de 
belangen der Gemeenschap te behartigen?" Er 
werd ook nog melding gemaakt van een eigen Ge-
meenschaps-rechtspraak. 

Hersenschimmen, noemde de Gemeenschaps
woordvoerder dit alles. Anderen wierpen olie op 
de golven, en verzochten dringend, niet op deze 
wijze stelling te nemen tegen een groep, die, al 
moge men zich niet tot haar aangetrokken gevoe
len, toch goed Dietschgezind is. Hoog sloegen de 
golven een oogenblik op, toen een der aanwezigen 
een ander lid verweet niet voor zijn Gemeenschaps
lidmaatschap te willen uitkomen. Ten slotte werd 
een motie, waarin werd uitgesproken dat het on-
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gewenscht is, dat men tegelijk lid van den Diet-
schen Bond en van de Jongnederlandsche Ge
meenschap is, met een kleine meerderheid van 
stemmen verworpen, nadat er op was gewezen, dat 
dan ook Dinaso's buiten den Bond zouden moeten 
worden gehouden. En na nog eenige uitbarstingen 
keerde de rust weer, al werd zij zoo nu en dan nog 
even gestoord bij de bespreking der voorgestelde 
leden, waarvan er ten slotte 87 werden benoemd. 

De aftredende bestuursleden, t.w. de hh. Mr. A. 
Loosjes, Dr. M. Minnaert, Prof. dr. S. R. Stein-
metz en Mr. A. J. M. van Wessem werden zonder 
stemming herkozen; eveneens zonder stemming 
koos de vergadering tot nieuwe bestuursleden de 
hh. G. Kortman en J. van der Veen. Mr. J. H. 
Hülsmann, mede door het Bestuur voorgesteld, had 
medegedeeld, dat hij voor het bestuurslidmaat
schap niet over den noodigen tijd beschikt. 

Nog enkele besprekingen, o.m. over de plaats 
der vergaderingen — steeds te Utrecht vergade
ren, nimmer in Vlaanderen, werd door sommigen 
onjuist en ongewenscht geacht — en over een voor
stel van een groep Dietschers tot het vormen van 
een Federatie van vereenigingen, die het Dietsch-
nationale als eenigen grondslag kennen — waar
van de uitwerking, tegelijk met het opmaken van 
een werkplan, aan het Bestuur werd opgedragen 
— en de Voorzitter kon, op een vergevorderd uur, 
de op voortreffelijke wijze door hem geleide ver
gadering sluiten. 

Het was een veelszins belangrijke, merkwaar
dige vergadering, blijk gevend van frisch en jeug
dig leven in den Bond. Als zij nu nog het gevolg 
heeft, dat een duidelijke uitspraak van de zijde der 
Jongnederlandsche Gemeenschap aan allen achter
docht een einde maakt, 1) kan worden gezegd, dat 
op dien Zaterdag voor Pinksteren van het jaar 
1933 in alle opzichten goed werk voor de Dietsche 
zaak is verricht. 

*) Zulk een uitspraak is ons voor het volgend nummer 
toegezegd. Wij hebben reden om aan te nemen, dat zij vol
komen zal bevredigen. 

DISTELS 

Europa in stukken en brokken 
,.Indien op het oogenblik Europa in stukken en 

brokken verdeeld lag en er moest een nieuwe sa
menstelling van staten plaats hebben, dan is het 
zeer wel mogelijk, dat wij adviseeren zouden tot 
wat men dan noemt een Groot-Nederland , 
schrijft de Avondpost. 

Is er iemand, die weet hoe het mogelijk is, 
Europa in stukken en brokken te hakken? Wij zijn 
zoo geweldig benieuwd naar het advies van de 
Avondpost. Want, natuurlijk, dat advies zou wor
den gevolgd. 

Ontzettend! 
De Arnhemsche Courant heeft ontdekt, dat er 

een „Belgisch" weekblad is, genaamd „Vlaande

ren", dat zelfs zoo ver gaat den naam van het 
Koninkrijk België te verwaarloozen en hiervoor in 
de plaats te stellen „Vlaanderen en Walonië", 
terwijl aan ons land de twijfelachtige benaming 
van „Rijks-Nederland wordt toebedeeld. 

Inderdaad, het most niet maggen. Maar was 
het nu wel noodig, „Vlaanderen" te beleedigen, 
door het een „Belgisch" blad te noemen? 

Belachelijk en ergerlijk 

„Au nom du Comité constitué pour honorer 
M. J. J. Salverda de Grave lors de son départ de 
i'Université d'Amsterdam, nous avons 1'honneur 
de vous prier d'assister a la cérémonie enz. 

Het ligt voor de hand, dat oud-leerlingen hun 
professor bij zijn heengaan door een bundel op
stellen willen toonen. hoe zeer zij van zijn onder
wijs hebben geprofiteerd. Maar het ligt heelemaal 
niet voor de hand, dat tot het afscheid van een 
Nederlandsch hoogleeraar van een Nederlandsche 
universiteit, diens ambtgenooten en vrienden wor
den opgeroepen met een Fransch briefje. Dit is 
belachelijk en ergerlijk. 

De vermakelijke Süreté van den Belgiek 

De heeren Coolen, Geyl en Moller zijn door de 
beveiligers van België uit dezen staat gezet, omdat 
— zij zouden optreden in een andere afdeeling van 
den Dietschen Landdag te Mechelen, dan die 
waarin over het dienstweigeringsvraagstuk werd 
gesproken, zegt de een. Omdat zij in gezelschap 
waren van den gevaarlijken Dr. Minnaert, zegt de 
ander. Maar niemand weet precies, waarom. Nie
mand begrijpt ook, waarom de Süreté het in het 
bijzonder begrepen had op Mr. de Koning, die in 
1931 is overleden. 

W^ij zijn daarom ons licht maar eens gaan op
steken bij den chef van der Belzen Süreté zelf. 
„Eh bien!" vertelde ons deze schrandere beveiliger, 
„België is nu reeds meer dan een eeuw door de 
stommiteit van de Vlamingen op de been gebleven. 
Dat heeft ons geleerd, dat wij België niet beter 
kunnen beveiligen dan door stommiteiten". 

Volgens „de Avondpost" ijveren de hh. Coolen, 
Geyl en Moller systematisch voor een splitsing 
van den Belgischen staat. Dat wist zelfs de Süreté 
niet. De Avondpost heeft dit zeker vernomen van 
een zijde, die nog beter is ingelicht dan die Süreté. 
Ja, ja, te Brussel is men bijzonder goed op de 
hoogte! 

Gebleken is, dat de commissaris van politie van 
de Vlaamsche Stad Mechelen nauwelijks iets wat 
op Vlaamsch lijkt, kan spreken. Men schijnt dat in 
Mechelen dood-gewoon te vinden, en veroorlooft 
er zich de weelde van een hevigen onderlingen 
strijd. En België lacht 

J. VAN SCHERPENZEEL. 
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BOEKBESPREKING 

Prins Willem van Oranje. Brieven, uit
gekozen en toegelicht door M. W.' Jur-
riaanse. In modern Nederlandsch weer
gegeven door Dr. C. Serrurier. Met een 
woord ter begeleiding door Dr. N. Ja-
pikse. G. W. den Boer, Middelburq 
MCMXXXIII. 

Dit fraai-verzorgde boek brengt ons een twin
tigtal brieven van den Prins van Oranje, die 
voor den geschiedkundige geen verrassing — voor 
den gewonen lezer dat wèl zullen zijn. In deze 
brieven treedt de mensch en strijder Oranje ons 
zoo na, zegt mej. Dr. van Manen terecht, dat wij 
meenen hem in ons midden te zien. 

Deze brieven, vervolgt zij in het prospectus, zijn 
weergegeven zoowel in den oorspronkelijken tekst 
(in het Fransch, Duitsch of Dietsch), als ook 
overgebracht in ons hedendaagsch Nederlandsch. 
In zeer beknopten vorm bevindt zich een kleine 
toelichting bij eiken brief, zoodat de lezer zich 
dadelijk kan verplaatsen in de tijdsomstandigheden 
en in de persoonlijke betrekkingen, die aanleiding 
tot het schrijven gaven. Op deze wijze is het moge-
lijk geworden in een en dezelfde uitgave den his-
torischen fijnproever volkomen te bevredigen en 
tevens alle taalbelemmeringen uit den weg te rui
men voor den gemiddelden lezer. De brieven zijn 
chronologisch gerangschikt en brengen een groote 
stijging in de geschiedenis en in de levenshouding 
van den Prins tot uiting. Er zijn ontroerende brie
ven bij, gericht aan s-Prinsen jonge vrouw, Anna 
van Buren, aan zijn broeder Lodewijk, aan zijn 
moeder. Vooral zijn brieven aan zijn broeder Jan 
van Nassau geven een mengeling van uiterste poli
tieke bezorgdheid en van groote intimiteit. Enkele 
zinnen, soms enkele woorden uit deze brieven, 
geven de kern van heel zijn strijd, van heel zijn 
bestaan weer. Zoo de klacht aan Margaretha van 
Parma. Zijn diep getroffen zijn door den moord op 
Egmond en Hoorne, prachtig van stijl en inhoud, 
met zijn stijgende zorg over het lot der Nederlan
den. Zijn woorden aan Vlaanderen. Zijn geeste
lijke hoogheid bij het verlies van Haarlem, een 
uiting van Godsvertrouwen, welke hem, tot het 
einde van zijn leven toe, boven de massa der men-
schen zal blijven verheffen. Zijn politiek, hooge 
staatkunde van die dagen, op ons Europa van 1914 
en later overgebracht met andere namen en andere 
motieven, doet ons nog zoo „modern" aan door 
dit zoeken van steun door den zwakke bij den 
sterke. 

Zijn ruimte van opvattingen, zijn vrijheidszin, 
zij zijn van alle tijden. Een vrijheidszin, ook de 
andersdenkenden omvattend, welke den lezer zich 
laat afvragen of deze stem van ruim 350 jaren her 
zich niet met recht in onze dagen nog met dezelfde 
kracht, met dezelfde doordringendheid behoort te 

verheffen en of wij, menschen van heden, niet met 
aandacht en ontroering daarnaar behooren te luis
teren. 

Deze bijzondere uitgave wekt in ons een besef, 
dat de Prins van Oranje door deze brieven zich 
eigenlijk nog steeds wendt tot het Nederlandsche 
vo k en dat hij ons nog steeds woorden van hooq 
gehalte te zeggen heeft. — 

Een tweetal brieven in facsimilé brengt ons het 
karakteristiek schrift van den Prins; zijn portret in 
kleuren, naar een miniatuur uit het bezit van Ko
ningin Wilhelmina, is tegenover het titelblad qe-
plaatst. 3 

Een voortreffelijk briefschrijver is Oranje, zegt 
Dr. Japikse terecht in zijn inleiding; „hij kan met 
woorden vleien en smeeken, hij kan liefde betuigen 
en sterke aanhankelijkheid, hij kan in latere jaren 
een heele situatie uitbeelden, plastisch, in treffende 
uitdrukkingen, die bewijzen hoezeer hij leeft in de 
wereld rondom hem " En: „enkele van de hier 
afgedrukte brieven mogen klassiek, om hun vorm
schoonheid en om hun inhoud worden genoemd 
...... Een grootsche geniale persoon, die men ook 
in Nederland niet genoeg kent." 

Wij hebben hieraan weinig toe te voegen, en 
willen ons van aanhalingen uit de brieven — waar
onder die merkwaardige brief aan Hembyse, poging 
om hem van zijn felle Calvinistische onverdraag
zaamheid af te brengen en de brief van Sonoy e.a., 
met de bekende woorden: „dat wy metten alder-
oppersten Potentaet der potentaten alsulken vasten 
verbond hebben gemaakt " — onthouden, daar 
onze lezers, die naar wij hopen zoo verstandig 
zullen zijn dit boek te koopen (de prijs van ƒ 3.90 
is voor zulk een uitgaaf verwonderlijk laag) meer 
hebben aan de brieven in hun qeheel dan aan uit 
hun verband gerukte zinnen. 

L. 

Wilhelmus von Nassauen. Ein Mann 
und ein Volk. Roman door W. Kotzde-
Kottenrodt (1933 Steinkopf Stuttgart) 
in linnen, 4.80 mark. 

De Nederlandsche geschiedenis is een helden
lied, den dichter van de Ilias waardig. Tot nog toe 
is haar Homerus echter niet opgestaan, of wij 
zouden, de uitkomst niet achtende, maar alleen 
het doel, den eerepalm moeten uitreiken aan Hel-
mers voor zijn „Hollandsche Natie". Hij moge als 
dichter in onze oogen niets beteekenen, zijn bom
bast, tijdens de Fransche overheersching moedig 
uitgegeven, is ons toch vrij wat liever, dan het 
werk van Bilderdijk, die zijn stervenden Floris V 
den glans van het Koningschap van Lodewijk 
Napoleon deed aanschouwen. 

Op onzen heldendichter zijn wij dus nog wach
tende. Maar inmiddels hebben in de laatste jaren 
eenige Duitsche schrijvers ons verrast met een 
aantal werken, ontleend aan onze geschiedenis, die 
wetenschappelijk en letterkundig op hoog peil 
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staan. In het bijzonder de Spinoza-roman „Amor 
Dei" van Kolbenheyer, waarin wij Rembrandt s 
huis door de schuldeischers zien leeggehaald, en 
de de Witten hun vreeselijken dood vinden, ver
dient meer aandacht, dan hem tot dusver is gewijd. 

En nu brengt dit jaar ons het boven aangekon
digde boek, dat alleen reeds hierom van zooveel 
beteekenis is, daar het doordrongen is van de 
liefde, die Prins Willem voelde voor het heele 
Nederlandsche volk van Dollard tot Duinkerken. 
De schrijver heeft een gewetensvolle studie ge
maakt van onze cultuur- en krijgsgeschiedenis en 
die op de gelukkigst denkbare wijze tot een kunst
werk vereenigd. Daarnaast is alle zorg besteed aan 
de zielkundige ontleding van den hoofdpersoon en 
de hem omringende figuren. De dichterlijke fan
tasie verheldert en verduidelijkt de beelden, die 
wij uit soms geringe historische gegevens hebben 
geconstrueerd, en verminkt niet het beeld, dat de 
werkelijkheid waarschijnlijk te aanschouwen gaf. 

De schrijver heeft voorts zeer goed waargeno
men, dat in Prins Willem's dagen een Neder-
landsch volk naar zelfstandigheid begon te stre
ven, een volk, reeds met een eigen taal en een 
eigen cultuur. Hiervan getuigen onder meer de 
fraaie beschrijvingen van onze steden (voorname
lijk die in het Zuiden) en onze kunstschatten. De 
spelling, van de plaatsnamen en die van personen 
in het Nederlandsch, is goed verzorgd en toont 
nog eens te meer hoeveel oog de schrijver voor ons 
inderdaad toen reeds zelfstandig volksbestaan 
heeft. De blauwvoet, wiens strijdkreet „Hou zee' 
steeds op de groote oogenblikken in de worsteling 
wordt gehoord, is het zinnebeeld van het vrij
heidsverlangen der Nederlanders. 

Dit boek heeft aan ons heele Nederlandsche 
volk iets te zeggen en het werpt een stralend licht 
op den man, den eenigen, mogen wij wel zeggen, 
in wien alle Nederlanders zich ook nu nog één 
volk voelen. 

G. VAN ARKEL. 

Een Vlaamsche Willem de Zwijger
brochure. 

Ter gelegenheid van de herdenking van de 
400ste verjaring van de geboorte van Prins Wil
lem van Oranje, heeft de Volksuniversiteit „Her
man van der Reeck" een brochure uitgegeven, 
gewijd aan onze groote Nederlandsche, nationale 
figuur. 

Zij bevat: 
le. een essay van Herman Vos over: ,, Willem 

de Zwijger en de Nederlandsche Vrijheidstrijd . 
2e. een Oranje-biografie voor het Vlaamsche 

volk door Dr. R. van Roosbroeck. 
3e. een mooi portret van den Prins naar het 

schilderij van Antcxnio Moro. 
Deze brochure, 56 bladz. groot, is te verkrijgen 

teqen fr. 4— bij alle Vlaamsche boekhandelaren 
en bij het sekretariaat der V. U., Bouwhandelstaat 
83, Antwerpen. 

Eigenaardig mag het slot van Herman Vos' 
Essay heeten, daar n.1. deze slot-ontboezeming op 
de mogelijkheid wijst dat de huidige neo-Belgicist 
toch niet ontkomen kan aan de fascineering der 
grootnederlandsche gedachte. 

De lezer oordeele: 
„Nederlandsche traditie, Nederlandsche cultuur-

arbeid, — dat was grond en inhoud van Oranje s 
leven. 

Maar bovenal, hij is de man, de Staatsman, die 
door liefde en inzicht de trekken van het beeld 
des gemeenen Nederlandschen vaderlands voor de 
oogen van den tijdgenoot heeft getooverd. 

Dat beeld als het opkwam is in zijn zielsoog en 
in zijn strijd vastgehouden toen het als de nakende 
voltooiing van de Dietsche Nederlanden even 
gloorde. 

Het licht is in den nacht van den storm die 
over Noord en Zuid woedde, en die het Zuiden 
op de klip gestrand deed achterlaten, ondergegaan. 

Maar het licht is er geweest en zijn stralen zijn 
in het brekend oog van den stervenden Willem 
van Oranje als in een haard van geestelijk passie-
vuur, voor eeuwig opgenomen. 

Ergens uit de duisternis en den nevel kan het 
weer opdoemen, en den weg wijzen, die hij gewe
zen heeft naar het beloofde land 

van 't edel Neerlandt soet!" 
D. 

UIT BOEK EN BLAD 

De Gemeenschap van Mei bevat een belangrijk artikel 
van Prof. Mr. W. P. J. Porape: Nationaal en Sociaal, waar
in een verklaring wordt gegeven van de tegenstelling, de 
vijandschap, tusschen nationaal-gezinden en sociaal-gezinden. 
Het toespitsen der tegenstelling is volgens den schrijver aan 
beide groepen te wijten. Wat de nationale groep betreft ligt 
de fout aan de verabsoluteering van de nationale gedachte 
(het nationale losgemaakt uit het geestelijk-zedelijk geheel 
van waarden) en aan het waandenkbeeld, dat natie identiek 
is met staat. „Velerlei teekenen geven vertrouwen, dat deze 
tegenstelling gaat verdwijnen" schrijft prof. Pompe aan het 
slot van zijn artikel, dat de aandacht van alle Dietschers 
verdient. 

In Gudrun van Weidemaand (Mei) de derde les in „Al
gemeen beschaafd Nederlandsch", waarin wij eemge onjuist
heden aantroffen. „Dat is twee uur gaans is wel degelijk 
algemeen beschaafd Nederlandsch, al zal men het meer 
schrijven dan zeggen. En onjuist is, dat ik mag dat niet 
steeds beteekent, dat iemand je dat verboden heeft. Het kan 
ook beteekenen: „ik houd daar niet van (zij het met in de 
beteekenis van: het een of ander voedsel niet lusten). „Hij 
gaat niet recht door zee; ik mag dat niet , is zeer goe. 
beschaafd Nederlandsch, evenals: „daarom mag ik hem niet . 

In dit nummer verder o.m. van krachtig vereemgmgsleven 
blijk gevende mededeelingen van de Gouwen. 

In het orgaan der Nationaal-Socialistische Nederlandsche 
Arbeiderspers lazen wij o.m.: i 

„Hebt U zich, nuchtere Noord-Nederlanders, wel eens 
gerealiseerd, wat het zeggen wil, als Noord- en Zma-
Nederland opnieuw vereenigd zouden zijn? Wist Gi], dat d 
Groot-Nederland eene bevolking van ruim 13 milhoen zielen 
zou tellen? — dat deszelfs koloniaal gebied rond 4.500.CK U 
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K.M'2. zou omvatten — dat is meer dan de oppervlakte van 
geheel Europeesch Rusland, of ongeveer 10 maal de grootte 
van Zweden? En wist U, dat hiermede opnieuw de grond
slag zou zijn gelegd voor een „Groot Nederlandsche Mo
gendheid" — een macht, waarmede zelfs de grooteren reke
ning zouden moeten houden? Als Gij dit dan weet — en 
tevens overtuigd zijt van de historische rechten, die de 
grondvesting van zulk een Groot Nederland rechtvaardigen 
— waarom blijft Gij dan aan den kant staan — waarom 
strijdt Gij niet mee, opdat deze door ons en zeker straks 
door Li verhoopte eenheid weder tot stand kome? Of zijt 
Gij reeds zoo zeer vergiftigd door Moskousche of Ween-
sche theorieën, dat het U niets meer doet te behooren tot 
een waarlijk „Groot" Nederland? Zoo niet — begrijpt dan, 
dat Uw plaats is in de rijen van hen, die de gezondmaking 
van de Dietsche samenleving zien binnen het raam van een 
tot volksbewustzijn herworden Natie, wier woon geves
tigd is op de ruim gepaalde gronden van de Vereenigde 
Zeventien Provinciën der Nederlanden." 

Het artikel is onderteekend: A. S. en dus vermoedelijk 
van de hand van den verantwoordelijken redacteur Adel-
bert Smit. 

In Neerlandia van Juni een artikel „Naklank der Willem 
van Oranje-herdenking". Het leerzame opstel over „Neder
landsche invloed in het buitenland in het verleden" wordt 
voortgezet. In ditzelfde nummer lezen wij, dat tot raad
gevend lid van het Hoofdbestuur van het Alg. Nederl. Ver
bond is benoemd de heer J. P. D. van Banning, te Utrecht, 
als vertegenwoordiger van het Dietsch Studenten Verbond, 
en dat het Dag. Bestuur van Groep Nederland met ingang 
van 1 Juni, voorloopig voor 6 maanden, als propagandiste 
heeft aangesteld Mej. M. G. Schenk te Rotterdam. 

Roeping van April. Lezenswaardig in dit nummer zijn 
voor Groot-Nederlanders in 't bijzonder de artikelen van 
Mr. Dr. L. J. C. van Gorkom over „Willem de Zwijger 
als Groot-Brabander" en van Dr. Jan Brans over „Oranje 
en de eenheid der Nederlanden in den opstand tegen Spanje". 

Aan eerstgenoemd artikel ontleenen wij: (Willem 
van Oranje) zou vreemd op hebben gekeken, als men hem in 
1564 had voorspeld, dat hij eenmaal in dat vlakke Holland 
een Vader des Vaderlands zou moeten worden " En: 
„Het Wilhelmus van Nassauwe" is evenzeer hun lied (d.w.z. 
van de Zuid-Nederlanders) als het onze; ja, meer nog het 
hunne dan het onze, want het was met harteleed om Bra
bant, om Brussel, om Breda, dat de verslagen Nassauwer in 
1568 afscheid nam van het Bourgondische Lotharingsche 
Vaderland; niet met harteleed om het vlakke Holland, dat 
hij nog weinig kende". Dr. Brans geeft een overzicht van 
Oranjes levensloop, waarin hij vier perioden ziet. Het slot 
van dit artikel is opgenomen in de volgende aflevering die 
mede, onder het opschrift „Uit de geschriften van den Prins" 
een beschouwing bevat naar aanleiding van Oranje's Ver-
antwoordinghe, Verklaringhe, Waerschouwinghe ende Hert-
grondighe Begheerte, en zijn Apologie, van de hand van 
M. G. Schenk. 

In Roeping van Juni een spotlied op Prof. Gerard Brom 
naar aanleiding van diens diesrede voor St. Thomas te Am
sterdam, en kantteekeningen door Dr. Jan Brans bij „Belgica 
juris contemptrix" van Prof. Mr. A. Jonckx. „Het activisme 
zelf willen verdedigen met juridische spitsvondigheden, het 
zijn revolutionnair karakter willen ontnemen, is eene onder
neming die o.i. ten nadeele van de steeds nog bestaande 
stuwkracht van het activisme moet uitvallen", ontleenen wij 
er aan. 

In de Rijkseenheid van 3 Mei 1.1. trof ons een artikeltje 
over „De Indonesische verkozenen voor de Tweede Kamer", 
die daar aan het blad welkom zijn „mits zij geen staats-
vijandige gezindheid koesteren". Dat mannen, die tot een 
geheel ander volk behooren, medezeggenschap krijgen over 
zaken, grootendeels het Nederlandsche volk betreffende, 
schijnt het blad in het geheel niet bedenkelijk te vinden. Het 
zijn immers Nederlandsche onderdanen? 

Schakels van April-Mei bevat de rede van Hk. Brugmans, 
welke te Delft niet mocht worden uitgesproken. Zij wordt 
gevolgd door een „nabetrachting", waaraan wij ontleenen: 
„De heeren, die het steeds hebben over de anti-nationale 
of ten minste a-nationale houding der Nederlandsche sociaal-
demokratie en thans niets beter vonden dan het socialis
tische woord op deze „nationale" herdenking uit te sluiten 
— of zich hierover te verheugen — hebben hier een bewijs 
gegeven van den aard hunner „nationale" opvattingen." In 
het artikeltje, waarmee dit nummer aanvangt: „Niet tegen, 
maar vóór", lezen wij: „Wij bouwen rustig aan ons heel-
Nederlandsche socialistische huis. Niet in het negatieve anti-
Belgische ligt de kracht der Vlaamsche heropstanding, maar 
in de mate dat Vlaanderen zich geestelijk opwerkt tot hare 
Nederlandsche boodschap. Wij willen geen vaderlands-
loozen zijn en goedkoopen spot drijven met werkelijk natio
nale symbolen. Wij zijn vóór de natie, want wij willen 
van deze natie een socialistisch vaderland maken." 

In Tijd en Taak, religieus-socialistisch weekblad, van 22 
April, een tweetal artikelen van Dr. J. S. Bartstra over 
Willem den Zwijger: De Rebel en De Opportunist. 

Het slot van eerstgenoemd artikel laten wij hier volgen: 
„Niet goed is het voor onze natie en niet goed voor onze 

socialistische beweging, wanneer wij voortdurend de nationale 
gedachte als monopolie in handen laten van anti-socialis
tische, anti-democratische, ja nu zelfs anti-cultureele elemen
ten. Groote moreele kracht geeft het, om namens de natie 
te durven spreken. Wanneer er één beweging zal zijn, die, 
mits zij zich aan kan sluiten bij ons volksverleden, gerech
tigd is het Nederlandsche Volk — en ook het Nederland
sche Volk buiten de grenzen van onzen staat — te ver
tegenwoordigen, dan moet het de onze zijn. Wanneer het 
mogelijk is nationalisme en socialisme te verzoenen, zonder 
hun stuwkracht in te boeten en zonder het internationaal 
ideaal prijs te geven, — de grootste socialisten zooals Las-
salle en Jaurès hebben voor hun persoon die vereeniging 
tot stand kunnen brengen, — zie ik toekomst voor beiden 
èn voor onze beschaving." 

Zuid-Afrika van Mei bevat een artikel van E. M. te L., 
waarin de vraag, door Prof. Burger bevestigend beantwoord, 
n.1. „Moeten Afrikaners bij voorkeur in Amsterdam studee-
ren", in ontkennenden zin wordt beantwoord. In een stuk 
in hetzelfde nummer schaart het Bestuur van de Suid-Afri-
kaanse Studente-Vereniging in Amsterdam zich aan de zijde 
van Prof. Burger. — Een artikel „Een eeuw Boerenrepu
blieken" geeft een aantal ongetwijfeld aan velen nog niet 
bekende bijzonderheden over 12 van de 14 Boerenrepublieken, 
die in een kwart eeuw in Zuid-Afrika hebben bestaan. 

In Zuid-Afrika van Juni weder eenige artikelen en brie
ven over „Afrikaansche Studenten in Nederland", waaruit 
blijkt, dat de inzichten in Zuid-Afrika al evenmin als in 
Nederland onderling overeenstemmen. „Doch deze gedachten-
wisseling toont toch wel duidelijk aan", zegt de Redactie, 
„dat het goed en ook noodig was, dat prof. Burger het 
vraagstuk aan de orde stelde". 

In Le Lion de Flandce van Maart-April lezen wij de rede, 
door A. van Hoyweghen gehouden ter opening van den 
Vlaamschen avond op 13 Februari j.1., ingericht door de 
Nederlandsche afdeeling van den Polyglottischen kring van 
Toerkonje, waarin met oprechte bewondering wordt gespro
ken over het werk van René de Clercq. Deze rede, in het 
Fransch begonnen, eindigt aldus: 

„Er leeft hier, in deze dichtbevolkte streek, een Vlaamsche 
jongelingschap, verstoken van elk Vlaamsch geestesleven en 
gedoemd tot al de verleidingen die het naar de verlooche
ning zijner bloedeigen Vlaamschheid moeten voeren. 

Er zijn hier, in de Vlaamsche huisgezinnen, met honderden 
Vlaamsche kindertjes, het vleesch en het bloed, de hoop en 
de toekomst van ons volk, wier mondjes nooit in het 
Vlaamsch de gebeden zullen prevelen, omdat hun Vlaamsch 
wezen zal vergaan zijn, voor het ooit de mogelijkheid had te 
ontluiken. 

Laten we ons het voornemen vatten zulke ontzettende 
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wantoestanden, in de maat onzer beperkte krachten, en vol
gens den loop der dagelijksche gelegenheden, te keer te 
komen en te bestrijden. 

Laten we Vlaanderen dienen, niet alleen door de verheer
lijking van het Vlaamsche woord, maar ook door te streven 
naar de bewaring der Vlaamschheid bij eiken enkeling van 
ons volk." 

In hetzelfde nummer een artikeltje in het Nederlandsch 
over Ruusbroec de Wonderbare, door R. Despicht. 

Het nummer van Mei-Juni wordt geheel ingenomen door 
twee artikelen van C. Bourgeois over „La musique d'Har-
monie en Flandre" en „Adolphe Stappen, précurseur de 1'art 
instrumentel moderne". 

Hanse. Niedecdeutsche Mitteilungen. Nederduitschc Mede-
deelingen. Een nieuw blaadje in schrijfmachine-schrift, dat 
wij van harte welkom heeten. J. van Banning opent het met 
een beschouwing over Nederduitschers en Dietschers, die 
aldus eindigt: 

„Wat zal de toekomst zijn? Zal Neder-Duitschland de 
brug worden tusschen het Westen en de Hoogduitsche ge
bieden? Wij willen het hopen, immers het is de weg des 
harten! Het hangt ook zeker sterk af van de ontwikkeling 
van de Dietsche en van de Nederduitsche beweging afzoi-
derlijk! Zal bijv. Hitiers gedachte aan cultuurlanden (Mein 
Kampf, S. 646) in het „Dritte Reich" spoedig vervuld wor
den? Zal de Vlaamsche beweging snel zijne verdeeldheid te 
boven komen? Ons, jongeren past groote belangstelling voor 
deze groote vraagstukken, van zoo geweldige beteekenis 
voor onze beschaving!" 

Daarop volgt een opstel in het Nederduitsch: „De Nedder-
düüsche Bewegung 1918 un 1933 door Heinrich Dieckel-
mann. Ten slotte schrijft Heine Altona (Groningen) in het 
Hoogduitsch over „Holland und der Freiheitskampf der 
Flamen". Nieuw in dit artikel voor onze lezers zal wel zijn 
de mededeeling: „Die Dietsche Bewegung ist auch heute 
immer noch eine rein akademische Bewegung . 

Verantwoordelijk redacteur voor Duitschland is: Friedrich 
Schorer, cand. iur. Een adres der Redactie wordt niet 
genoemd. 

Mitteilungen aus dem Quickborn. In het voorjaarsnummer 
van 1933 is, in de Rundschau een brief opgenomen, geschre
ven in 1458 door de goudsmeden van Hamburg aan die van 
Keulen. Het trekt de aandacht, hoeveel dichter de taal der 
Hamburgers toen nog bij die der Nederlanders stond dan 
het tegenwoordige Nederduitsch. 

In dezelfde rubriek wordt melding gemaakt van een open
bare bespreking te Hamburg over de toekomst van het Plat-
duitsch. Daarin is Paul Schurek voor de rechter van het 
Platduitsch opgekomen op een wijze, die ons nu juist niet 
zeer krachtig voorkomt. 

De Redactie verschilt met hem op sommige punten van 
meening en zegt ten slotte: Man kann z.B. dazu 
beitragen, dass das Zurückgehen des Platt-deutschen lang-
samer erfolgt, man kann sogar dazu beitragen, dass es 
neue Anhanger gewinnt " Als de grootste vrienden van 
het Platduitsch op deze wijze over de toekomst van hun 
taal schrijven, is er weinig hoop 

RAAD VAN VLAANDEREN 
Commissie voor Pers en Propaganda 

Door deze Commissie werd een verslag uitgebracht waar
uit wij het volgende aanhalen: 

„Voor enkele maanden riepen in de Ver. Staten van 
„Amerika en Canada verblijvende Vlamingen, die op 
„Vlaamsch Nationaal standpunt staan en aldaar een maand-
„blad uitgeven, de hulp in van Dr. Borms om aan hun blad 
üeen ruimere medewerking vanuit Vlaanderen te verzekeren. 

„Dr. Borms, de meening toegedaan zijnde, dat dit in de 
„bevoegdheid der Commissie voor Pers en Propaganda viel, 
„verzocht den secretaris dezer Commissie hiervoor het noo-

„dige te doen. Onmiddellijk werden onderhandelingen aange
knoopt en al bij het naloopen der inmiddels verschenen 
„nummers van het blad, kwamen wij onmiddellijk tot de 
„vaststelling, dat door eenzijdige voorlichting de redactie 
„van het blad hare medewerkers wel meer dan eens stukken 
„liet schrijven, die een tendensieuse voorstelling gaven van 
„de toestanden in Vlaanderen. Sedert Januari 1933 verschijnt 
„nu regelmatig een rubriek „Uit ons Vlaamsch Vader
hand", waarin gestreefd wordt een objectief beeld op te 
„hangen van de belangrijke gebeurtenissen uit onze bewe
ging, terwijl ieder nummer een paar documentarische arti
kelen zal bevatten omtrent verschillende punten van ons 
„programma: onderwijs, bestuur, leger, gerecht, parlement, 
„politieke partijen, amnestiekwestie, politiek, enz. Bovendien 
„zullen belangrijke bijeenkomsten en uitgaven uitvoerig toe
gelicht worden, teneinde de Vlamingen in Amerika een 
,juist beeld te geven van de Vlaamsch nationale beweging. 
„Zeer dankbaar is deze medewerking aanvaard en de en
thousiaste brieven, die wij daarover uit Amerika mochten 
„ontvangen, wijzen erop, dat wij den goeden weg opgingen. 
„Dat dit meeleven, zoodra de economische toestanden aldaar 
„gunstiger worden, zich op practische wijze zal uiten, is een 
„toezegging die ons nu reeds werd gedaan. 

„Het werk, dat in die richting gedaan werd en de gunstige 
„resultaten die wij ervan mochten oogsten, zijn voor ons 
„een spoorslag om op dit terrein ons arbeidsveld uit te 
„breiden, en nu de omstandigheden het mogelijk maken de 
„werking der Commissie op breederen grondslag aan te 
„vatten, zal ernaar gestreefd worden ook in de pers van 
„andere nationaliteitenbewegingen een plaats te veroveren. 
„In de eerste plaats denken wij aan de Baskische, de Iersche, 
„de Catalaansche en de Bretoensche beweging. 

„Voortaan zal ook de volle aandacht kunnen geschonken 
„worden aan de verspreiding van perscommuniqués door 
„den Raad. 

„Met de zeer beperkte middelen waarover hij beschikt, kan 
„het zeer omvangrijk werk, dat hiermede samenhangt, het 
„naloopen der Pers, het reageeren op tendensieuse voor
stellingen, enz. niet tot een goed einde gebracht worden, 
„indien daarbij niet kan gerekend worden op de medewer
king van alle Vlamingen die hieraan kunnen meehelpen. 
„Met het oog hierop wordt een beroep gedaan op al dezen 
„met het verzoek de Commissie voor Pers en Propaganda 
„stelselmatig terzijde te staan door het inzenden van alle 
„mededeelingen, zelfs concept-communiqués, aan het adres 
„van het sekretariaat, Wuytslei 29, Merksem. 

„Men bedenke hierbij, dat niet alleen op het terrein der 
„Buitenlandsche pers, maar zelfs op dat onzer eigen VI. 
„Nationale bladen nuttig werk kan gedaan worden wijl hierin 
„meer dan eens uitlatingen in voorkomen die een terecht-
,.wijzing onzerzijds niet alleen gewenscht maar ook nood
zakelijk maken. 

„En op deze wijze en in afwachting, dat de Raad door 
„een regelmatig verschijnend mededeelingsbulletin, dat even-
„eens in de wereldtalen zou moeten gepubliceerd worden, zijn 
„voorlichtings- en propagandataak op breede schaal kan 
„aanvatten, zal tenminste de Commissie voor Pers en Propa
ganda nuttig werk kunnen verrichten en met de medehulp 
„van U allen practische resultaten weten te bereiken." 

Hierna hebben wij achtereenvolgens van den Raad van 
Vlaanderen (Commissie voor Pers en Propaganda) beschou
wingen ontvangen over Vlaanderen en het Fransch-Belgisch 
Tolverbond, de Vlaamsche Hoogeschool te Gent en de 
Belgische Regeering, de Belgisch-Nederlandsche betrekkin
gen, de Belgische bezuinigingsmaatregelen en de tekortkomin
gen der Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, 
en een protest tegen het over de grens zetten van „Neder
landers, die hunne kennis en hunne gaven ten dienste der 
Vlaamsche herleving stellen". 

WIJ STAAN VOOR HET BEGIN VAN DEN 8 STEN 
JAARGANG. HOEVEEL NIEUWE INTEEKENAREN 
HEBT GIJ AANGEBRACHT, LEZER ? 
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