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De kansen voor het Nederlandsch
in Amerika.

O

m maar in eens met de deur in huis te vallen: ik
ben van meening, dat geen andere taal er een toekomst
heeft dan het Engelsch. V a n de duizend leden der
Holland Society te New-York — de voorname afstammelingen van de stichters van Nieuw Amsterdam — zijn er
slechts twee, die de taal hunner voorouders lezen. E r is
er niet een die het Nederlandsch duidelijk kan spreken. Te
New-York werd door D r . Abraham Kuyper wel een afdeeling gesticht . van het Algemeen Nederlandsch Verbond
te midden dezer Knickerbockers, maar zooals te verwachten
was, ze kwijnde en stierf zoodra ze de bezielende tegenwoordigheid van haar stichter moest ontberen. E r is geen
prikkel om haar in het leven te houden, sinds de leden
inzien, dat de Nederlandsche taal geen toekomst kan hebben
in de Vereenigde Staten. Dienovereenkomstig hebben de bestuurders van het Amerikaansch Verbond getracht niets te
doen en ze zijn daarin geslaagd. Het onmogelijke moet men
laten rusten, en als onmogelijke middelen worden in het
werk gesteld om het te bereiken, wordt het dubbel onmogelijk.
Iedereen heeft gehoord yan de groote Nederlandsche

kolonies in Grand Rapids en andere deelen van Michigan,
ook van die in New Jersey, Jowa en elders; en daar er in
het Nederlandsch wordt gesproken en gedacht gelooven
sommigen dwaselijk dat zulk een staat van zaken kan voortduren. Daar zijn ook in verschillende deelen van de V . S.
zeer talrijke kolonies van Duitschers, Zweden, Joden, Polen,
Hongaren Ieren en Italianen. Deze hebben ajlen gelijk de
Nederlanders hunne scholen, kerken en nieuwsbladen, welke,
zoo lang als de oorspronkelijke landverhuizers leven een
goede reden van bestaan hebben, want velen hunner kennen
niets of weinig van het Engelsch en minder van Amerika
dan van hun eigen land, waarvan zij de herinnering, zooals te
verwachten is, met liefde in zich omdragen. Maar weinigen
van de kinderen dezer kolonisten zullen, als zij den mannelijken
leeftijd bereiken, veel van de taal hunner voorvaders behouden. Weinigen geven er iets om nu zij elk jaar nutteloozer wordt en de meesten kunnen het ook niet, omdat de
overgroote meerderheid der Amerikanen slechts Engelsch
spreekt en geen behoefte heeft aan een andere taal. Laat
een jong mensch in zulk een kolonie opgroeien, laat hij zijn
moedertaal grondig kennen, dan nog zal hij, als hij zelfstandig de wereld in gaat, zooals de meeste jonge Amerikanen
doen, vroeg of laat geen behoefte meer gevoelen aan zijn
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moedertaal en in de meeste gevallen doet hij het best ze zoo
spoedig mogelijk te vergeten. I n Amerika smelten alle rassen
en talen langzamerhand samen en niet lang zal het duren
of zij zijn geheel opgelost in de éénheid, die juist de trots
is der Amerikanen.
Ik betwijfel het, of van de vele millioenen afstammelingen
dezer kolonisten, die over vijftig jaar zullen leven er wel
duizend zullen zijn, in staat om de taal hunner voorvaderen
te spreken. Natuurlijk zonder ik degenen uit, die voor letterkunde of historie zich in de scholen op ernstigen leeftijd
uit liefde aan de studie van hun moedertaal hebben gewijd.
Welke vooruitzichten het Nederlandsch dan in Amerika
heeft? Slechts één en dat is de studie van de taal aan de
hoogescholen om philologische, letterkundige en historische
redenen. Holland beeft een roemrijke geschiedenis en een
Amerikaan heeft zijn schitterendst tijdvak prachtig beschreven.
Holland heeft een mooie letterkunde en vroeg of laat zal
dit bekend worden aan de Amerikanen, wier zin voor
kennis en vooruitgang spreekwoordelijk is. E r zijn vele andere
tijdperken van Hollandsche geschiedenis, die verdienen bekend gemaakt te worden aan de Nieuwe wereld; er zijn
Nederlandsche dichters van wie wij, Amerikanen, nu niets
weten, die wij zullen bewonderen en vereeren als wij ze zullen
lezen, i n het oorspronkelijke of vertaald. Daarvoor is het
noodig dat het Nederlandsch aan de universiteiten bestudeerd
wordt. Het hoogere sluit het lagere in. Indien een algemeene belangstelling in de letterkunde en de geschiedenis
van Holland kan worden gewekt zal de studie der Nederlandsche taal noodzakelijk in eiken leergang worden opgenomen.
Tot verwezenlijking daarvan is echter de medewerking
van de Nederlanders *zelf noodig en van deze medewerking
moet men ons de tastbare bewijzen geven. De Holland Society
b.v., welke i n de laatste jaren belangstelling is gaan toonen
in de bevordering van de studie der Nederlandsche Letterkunde, heeft bij een of twee gelegenheden een schitterend
getuigenis van deze belangstelling gezonden aan de jonge
koningin. Ik meen, dat het den laatsten keer een gouden
beker was, ter gelegenheid van haar huwelijk. Alles wat
daarvoor ooit werd terug ontvangen, was een korte officieele
dankbetuiging, opgesteld in onverschillig hoffelijke termen
en geteekend, niet door Hare Majesteit maar door haar
secretaris. N u ben ik niet de spreekbuis van de Holland
Society, ook hoorde i k nooit eenig l i d zijn misnoegen uitdrukken over zulk een ontvangst van hun gift. Maar andere
leden van het Verbond hebben er aanmerking opgemaakt
en zeker had een meer tastbaar bewijs van erkentelijkheid
kunnen worden gegeven: een portret van Hare Majesteit of,
voor het minst, haar handteekening onder den brief. D i t zou
geestdrift hebben gewekt onder de afstammelingen van de
Knickerbockers, die, wanneer zijn hun sympathie zoo koud
zien ontvangen door de Hollanders zelf, niet licht hunne
beleefdheden zullen herhalen.
Indien, het Algemeen Nederlandsch Verbond belangstelling
voor het Nederlandsch i n Amerika w i l wekken, moet
het op de Amerikanen een beroep doen door een daad, die
zijn bedoeling toont. Het moet niet het onmogelijke beproeven,
maar in eens trachten het waarschijnlijke te verwezenlijken.
Het moet beginnen voor de geschiedenis en de letterkunde
van de Hollanders belangstelling te wekken, die eenmaal
gaande gemaakt zekér tot de studie van de taal zal voeren.

Op

die manier alleen kan Nederland invloed uitoefenen op

de Amerikaansche beschaving. Onze instellingen berusten
grootendeels

op de uwe: kennis van uw staatsinstellingen

en van uw wetten

en maatschappelijk

leven is daarom

onmisbaar voor hem die onze geschiedenis en onze regeering
bestudeert.
Wij zijn daarvan niet genoeg doordrongen: gij moet ons ten
minste doen kennen wat wij u schuldig zijn. E n de beweging
moet beginnen in Holland. Hoe kunt gij verwachten dat wij warm
zijn, wanneer gij zelf zoo koud zijt? Indien de Nederlandsche
regeering of het Verbond hun gevoelens in daden wilden
omzetten door het openstellen van een beurs voor Ned. Letterkunde aan een der groote Universiteiten, zeg voor twee of
drie jaar en ik ben er zeker van dat de aandacht der
Amerikanen zal gericht worden op een belang, dat nu geheel
wordt verwaarloosd. Eveneens ben ik ervan overtuigd, dat dit
zulk een geestdrift zal wekken, dat binnen een paar jaar
professoraat in Nederlandsch aan al onze hoogescholen zal
worden ingesteld. W a n t er heerscht een sterke geest van
wedijver bij onze onderwijs-ins tellingen, zoodat, als ééne
universiteit een nieuwen cursus aan zijn colleges verbindt,
het niet lang zal duren of de andere bieden het zelfde voordeel
aan. Zoo opende eenige jaren geleden een school een cursus
in het IJslandsch, nu biedt elke andere hoogeschool dezelfde
gelegenheid en de letterkunde van het dnistere IJsland zoowel
als die van Zweden en Noorwegen, van Rusland, Italië,
Hongarije, Spanje en Portugal is beter bekend dan die van
Holland, dat meer heeft bijgedragen tot de beschaving van
Amerika dan de andere genoemde landen te zamen. D i t is,
zooals ik zei, voornamelijk te wijten aan de gevoelloosheid
der Hollanders zelf. Gij moet geestdrift toonen voor gij kunt
verwachten, dat wij het zullen doen. Zendt onzen Amerikaanschen Hoogescholen een bevoegd spreker over uw letterkunde
voor drie winters, stelt een beurs beschikbaar en in tien jaar
zullen er tien professoraten zijn voor altijd, van welke de kennis
van het Nederlandsch op honderden scholen zal overgaan.
Wanneer dit zal zijn gebeurd en niet eer, zal Holland een
aanmerkelijken invloed op onze beschaving uitoefenen en zal
het Nederlandsch algemeen worden bestudeerd. Is dit resultaat
de kleine uitgaaf waard, die het vraagt? Een paar duizend
gulden per jaar gedurende drie of vier jaren is alles, wat het
u kosten zal. Het zal in de Amerikanen het begrip wekken
van de diensten, die Holland aan hun land bewezen heeft. Het
zal de studenten in de letterkunde opwekken tot waardeering
van wat de Engelsche letteren aan de poëzie van Holland te
danken hebben. Het zal de liefde wekken, die offers brengt,
want als het belang algemeen begrepen wordt, zal het geld
er spoedig zijn! N o g kort geleden werd een leerstoel i n het
Chineesch gevestigd, kostende $ 100.000. Daar zijn vele
rijke Knickerbockers, die men zal kunnen bewegen hetzelfde
voor het Nederlandsch te doen. Laat het Verbond zich met
de Holland Society in verbinding stellen, een portret van Vondel
of van de Koningin zenden en jaarlijks een aanmoedigende
herinnering. Dat moet uw wijze van werken in Amerika
zijn. Gij kunt niet beginnen met de taal. Gij moet beginnen
met de geschiedenis en de letterkunde. Dat is de eenige
practische weg. Elke andere manier zal onvruchtbaar zijn.
Stelt uwe hoogescholen open voor Amerikaansche studenten
zonder examen, op vertoon van een diploma van eenige
Amerikaansche gymnasiën. Duitschland heeft dit gedaan en
duizenden Amerikaansche studenten wonen tegenwoordig de
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lessen aan de Duitsche universiteiten bij en dat land oefent
een giooter invloed uit op onze beschaving dan alle andere
landen van Europa te zamen.
Geeft ons eenig tastbaar en practisch bewijs van uw ernst
en gij zult zien dat we u meer dan halfweg te gemoet komen.
LEONARD

CHARLES VAN NOPPEN,

Lecturer in de Nederlandsche
Letterkunde
aan
Columbia
University,
New-York.

De Hollandsche Taal in Zuid-Afrika.
(Door een

Afrikaner).
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Schotland zond, meenende, dat hij een prijzenswaardige daad
deed en zijn kind het beste gaf, wat de wereld kon opleveren.
Zoo handelde menige Afrikaner, niet wetende „dat de Engelschen
tegenwoordig de wereld bijna even zeer ten achter zijn, zoowel
in hooger als in lager onderwijs." Ja zoo handelde menige
Afrikaner onkundig zijnde van het feit „dat Engeland bij het
vaste land een eeuw ten achter bleef" en „dat b.v. geen Amerikaan
er aan denkt om naar Engeland te gaan, om zijne studiën voort
te zetten. )
Ongelukkig, ja, wist men van deze dingen in Zuid-Afrika niets
af en daarom kon het Engelsche onderwijs-stelsel er zoo lang
zijn verwoestingen uitrichten. Ja, daarom gingen er vele jonge
Afrikaners naar de universiteiten van Londen, Oxford, Edinburg,
Glasgow, St. Andrews, om in de meeste gevallen geheel bedorven,
gebrekkig ontwikkeld en maar zwakjes onderlegd terug te keeren
naar Zuid-Afrika. Teruggekeerd in Afrika versterkten zij niet
alleen het aantal van „halve-mannen" in hun vaderland, maar
waren zij meestal dan ook, noodlottigerwijze, de aangewezen
apostelen, om de „witgepleisterde" Engelsche beschaving onder
hun landgenooten te verspreiden. En zoo kon dit kwaad doorkankeren, dat er vandaag, Jan. 1902 nog enkele tientallen Holl.
Afrikaners in Engeland woonachtig kunnen zijn om, of te-studeeren of, hoe is zulks mogelijk zou men kunnen vragen na al
wat in de laatste jaren en maanden in Z.-A. is voorgevallen —
om er de wijk te nemen, wegens den oorlog, als b.v. Dr. Baartman
Supt. v. Onderw. van den 0. Y . S., om niet meer namen te
noemen. En dit gebeurt terwijl ons volk in Z. A. uitgemoord
wordt op alle barbaarsche wijzen, den Turk of een Alva waardig!
Doch genoeg!
Maar de Hollandsche taal heeft nog een derde tegenstander in
Zuid-Afrika gehad sedert 1874 toen „di Genootschap van opregte
Aferkaanders" werd opgericht. Deze groep Afrikaners en hun
aanhang hadden als leuze aangenomen „skrijf zoo's je praat" en
beskou di Aferkaanse taal as jou moedertaal."
Wij noemen daarom de „Patriot-taal" zoogenoemd naar het orgaan
van bovengenoemd genootschap niet minder een vijand, omdat,
zoo deze zijn zin had gekregen, de verengelsching van ons volk
niet alleen hand over hand zou toegenomen zijn; maar ons volk
was dan ook o. i . een onrecht, zoo niet een beleediging aangedaan.
Immers: ons volk is te edel om, in het bezit als het steeds was
van zijn schoone Bijbeltaal, onnoodig tot lager peil dan waarop
het staat afgevoerd te moeten worden, door zijn platte spreektaal tot schrijftaal aan te nemen. Maar bovendien, wat voor
kracht en duurzaamheid kon de z. g. „Aferkaanse taal" ooit ontwikkelen in den strijd om het bestaan tegen de indringende
Engelsche taal? Kon „di Patriot-taal" trots alle verdrukking
miskenning en smaad — zooals het geval is met de Hollandsche
taal, in Z. A . — niet alleen voortbestaan blijven maar ook wassen
en groeien, hoe meer het onderdrukt werd? Neen, duizendmaal
neen, moet hier het antwoord op luiden. Neen. Ware het niet,
zooals al gezegd, dat de Hollandsche een onafscheidelijk deel van
ons volkswezen uitmaakt dan had „de Patriottaai" gezegevierd,
en dan was daardoor de weg gebaand geworden voor de Engelsche
taal om na verloop van korten tijd de volkstaal bij uitnemendheid van Zuid-Afrika te worden. Dan was de wensch van Olive
Schreiner e. a. vervuld: „There will be no Dutchman and no
Englishman in South Africa, but only the great blended South
African people of the future, speaking the English tonguel" )
Maar — gelukkig, zoo ver kwam het niet en kon het niet
komen, want het grootste deel van ons volk was steeds tegen „di
Patriot-taal" gekant geweest. Doch hierover later.
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e taal is gansch het Yolk." De waarheid hiervan is ten
overvloede bewezen en zal nog verder bewezen worden
"
in de toekomst van Zuid-Afrika. De Hollandsche taal
en geen andere was en is steeds de volkstaal van het Hollandsen Afrikaansche Yolk. Zij is steeds als we het zoo noemen mogen,
een onafscheidelijk deel van dat volk geweest, evenals zijn karaktertrekken van ware godsdienst en vrijheidszin het nog zijn. En —
evenals de vrijheidszin van den echten Afrikaner ) sedert 1814
steeds op alle manier onderdrukt is geworden, evenzoo is de
Hollandsche taal in Z.-Afrika op allerlei wijze onrecht aangedaan.
Eerst van de hand van den Engelschman, die geen andere taal
naast de zijne duldt, omdat hij te kleingeestig is om iets schoons
in een andere taal te zien en deels omdat zijn verouderde onderwijsstelsel hem nooit in staat gesteld heeft om iets anders te
leeren, dan Engelsch en wat Latijn. Dus: toen de Engelschman
zich in Zuid-Afrika kwam nestelen, toen, 't kon niet anders : er
kwam een onverbiddelijke vijand, niet alleen voor den vrijheidlievenden Afrikaner, maar ook niet minder een doodvijand van
zijn taal, dat is de Hollandsche taal.
Maar lang daarna kreeg de Hollandsche taal er nog twee andere
vijanden bij en het is van daag haast een wonder, dat er nog
sprake is van een Afrikaansch-Hollandscke volkstaal in ZuidAfrika. Op den langen duur kwam het later bij zekere kringen
onder de Afrikaners zoo ver, dat velen, door onderwijs, omgeving
en onachtzaamheid alleen oog en oor kregen voor alles wat
Engelsch was! Onder dit getal kon men (hoe noodlottig!) verscheidene van de knapste Afrikaansche predikanten, onderwijzers
enz. vinden. Vooral onder de jongelieden, waarvan velen in
Engelsche scholen opgroeiden, waar ze alleen Engelsche denkbeelden en idealen leerden kennen, kwam het zoo ver, dat vele
Afrikaansche jongelingen en jongedochters, evenals de Engelsche
kolonist den neus begonnen op te trekken voor alles wat niet
Engelsch, m. a. w. dat Hollandsen was. Het kon ook niet anders,
daar deze Afrikaner-zonen en dochters op scholen kwamen, die wat
Wij wenschen nu over te gaan om beknopt aan te toonen wat
leerplan, leerstof en methode betrof haast niet in het minst te
onderscheiden waren van, zegge een school in Sussex, Oxford, de Hollandsche taal zoo al te verduren heeft gehad a van den
Engelschman, b van den Engelsch gezinden Afrikaner en c van den
of Northumberland, in Engeland.
„ Patriot'' -Afrikaner.
De Afrikaners stelden van de vroegste tijden af geleerdheid zeer
Op 15 Sept. 1795 verbonden zich bij de Eerste Engelsche
op prijs, hoewel het lang duurde wegens de vroegere afzondering
van Zuid-Afrika, eer er geleerde Afrikaners te vinden waren. En nu Yerovering, de vertegenwoordigers van het Britsche Gouvernewas de Engelschman de naaste om geleerdheid en kennis te ver- ment o. m. dat „the colonists were to retain all their priviliges )
breiden. En, ongelukkig, de trots en brutaliteit van den Engelsch- en op 10 Jan. 1806 werd bij de Tweede Engelsche Yerovering
man deed spoedig bij vele leergierige Afrikaners b.v. deze denk- overeen gekomen, toen een deel van troepen van Generaal Jansens,
beelden wortel schieten: „wat zijn de Engelschen toch niet knappe zich overgaven dat „the burghers (van Kaapstad) were to preserve
menschen; „de Engelschen zijn baas boven baas op de gansche all their rights and priviliges," ) welke overeenkomst 8 dagen
wereld, wat betreft geleerdheid, knapheid en beschaving." Ja, later herhaald en bekrachtigd werd, toen Generaal Jansens'verzet
zoo begon menige Afrikaner te denken, en daarom liet hij zijn een einde had genomen onder woorden als deze: ) „the inhabikinders niets dan Engelsch leeren. Wat zeggen wij? En zoo
kwam het, dat menige Afrikaner zijn zoon naar Engeland of
(2) Aanhalingen uit D. Campbell's „De Puriteinen in Nederland. Engeland
en Amerika", Deel I pag. 65.
(3) ,.An English South Africans Yiew on the Situation" 01i\e Schreiner.
(1) Als we het woord Afrikaner gebruiken, dan bedoelen we daa^m^e de
(4) Theal ^History of South Africa ' 169—1795 p. 359.
Holl. Afrikaner en niet de Engelsche Afrikaner,
(5) en (6) Theal „Histoiy of South Africa" 1795-1834 p. 121, 124.
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tents of the Colony were to enjoy the same rights and priviliges
as had been granted to those of Cape Town on the 10 th."
Laat ons, geëerde lezer, toe om nog bij woorde van een anderen
Engelschman, aan te toonen, hoe 't aloude perfide Albion, die
van vroege tijden af tractaten kon sluiten slechts om die te verbreken, deze verbintenissen schond en openlijk en onbeschaamd
verzaakte. Op bladzij 11 van „The war against the Dutch
Republics" schreef H . J . Ogden voor pl. m. 11 maanden o.a.
„As soon as the British were secure in their title they
began to tighten the reins. The Dutch language was suppressed
in courts of justice and official acts, though 5/6 - of the people
understood no other tongue. In 1828 the Dutch language was
officially suppressed and the Dutch speaking burghers were excluded
from juries." )
Deze onwettige handelingen en de verdrukking van deHollandsche
taal verwekte veel bitterheid en werd van meet af aan een van
de oorzaken van den Grooten Trek. Hoezeer de kern van het volk
door deze belediging en verkrenking van zijn goed recht verbitterd werd, bewijzen de volgende veelzeggende woorden van Theal:
^Memorials however were not sent in, because the Colonists (lees
de ware Afrikaners) would not be driven to have them written
in English and there was little hope of success had they even
done so." )
Dus, om nogmaals met woorden van Theal te spreken, „de
Hollandsche Afrikaners werd een onrecht aangedaan, toen hun taal
hun ontnomen werd, en zij konden zich niet bevredigd gevoelen,
zoolang dat onrecht niet opgeheven was. Nu (pl. m. 1876) kunnen
zij in dit opzicht tevreden zijn". )
Nu, de toestand was sedert omstreeks 1882 wel beter geworden, maar toch was de toestand nog niet wat hij wezen moest.
En daarom kunnen wij hoegenaamd niet met den bekwamen onpartijdigen Theal instemmen, als hij zegt, dat ons volk alle redenen had, om van toe'n af tevreden te zijn.
De Hollandsche taal had, zooals al gezegd, niet alleen een
tegenstander in de Engelsche Regeering, maar ook niet minder
in den Engelschgezinden Afrikaner. Toen de Kaap een Engelsche
Bezitting was geworden, duurde het niet lang of een deel van
de burgerij van Kaapstad en omstreken openden huis en hart
voor den Engelschman en zijn beschaving en taal. Deels kwam
dit hiervandaan, dat geisoleerd als Zuid-Afrika was van Europa,
het voor de hand lag, dat de Engelschman spoedig door velen
als de verspreider van beschaving bij uitnemendheid aangemerkt
werd. En hierbij komt nog dat men toen en later in overdreven
zin meende, dat de Engelsche beschaving oneindig veel hooger
dan de onze stond. Daarbij kwam nog, dat de leuze Gelijkheid en
Broederschap van de toen nog kerschversche Revolutie-begrippen
ook in de aanzienlijken van Kaapstad en omstreken in zekere mate
doorgewerkt had, zoodat men elkaar met klem gedurig toeriep,
wat o, m. in de Zuid-Afrikaan van 24 October 1834 te lezen
staat in een inleidingsartikel: „Open uwe oogen! Laten wij (Eng.
en Holl. kolonisten) ons in de eensgezindheid en goede trouw
vereenigen — in eendragt en vrede en als broederen (sic) van
hetzelfde huisgezin — laten de Hollanders (zoo sprak men toen
nog van de Holl. Afrikaners) de Engelschen niet beleedigen, noch
Engelschen de Hollanders met hatelijkheden aanvallen, zoo doende
zullen wij de welvaart van ons dierbaar vaderland bevorderen/' (!!)
Een correspondent schreef ook o. m. in hetzelfde No. als volgt:
„Waarom schimpen de Engelschen op de Boeren? Waarom het
verachten hunner taal? Zij (de Boeren) hadden nog geen middel
gevonden, om Engelsch te leeren."
Zoo redeneerde men al in 1834, en zoo redeneerde meer dan
een Holl. Afrikaner, tot op 11 Oct. 1899, vergetende, dat de echte
Afrikaner en de Engelschman, niettegenstaande de oplapperij van
een eeuw nooit homogeen kan worden, of de Afrikaner moet
noodwendig moreel ten onder gaan. De Boer moest opgaan in den
Engelschman en niet de Engelsche kolonist in den Holl. Afrikaner —
zie daar de leuze van de Engelschen van de vroegste tijden af.
En daarom moest de Hollandsche taal doodgesmoord worden.
Maar, de geschiedenis zou het leeren, dat hoe verreikend en sterk
Engelands invloed ooit ook werd in Zuid-Afrika, de echte Hollandsche karaktertrek, dat in merg en been in ons volk zit, nooit
uitgeroeid kon worden. Daarom leeft de Hollandsche taal vandaag
nog in duizenden Afrikaansche harten. Daarom worstelt ons volk
vandaag nog niet alleen na „een Eeuw van Onrecht," maar ook
na een bloedige bange worsteling van meer dan twee jaren.
Later werd de toestand in de Kaapkolonie en deels in den
th

7

8

9

;

(7) Vergelijk hiermee bladzijden 241. 242, 335 en 336 van Theal Hist. s. a
1795-1834.
(8) Theal „Hist. of S. A. 1795-1834 p. 336.
(9) Theal Geschiedenis van Z.-A. p. 333.

Oranje Vrijstaat, door het Engelsche onderwijs-stelsel zoo verrot,
dat het leek of de Hollandsche taal, trots de oprichting van het
Taalmonument te Burgersdorp, gedoemd was om ten onder te gaan.
Maar neen. Er was gelukkig een groot deel van ons volk, dat
de taal, waarin de Afrikaansche Boer Gods Woord leest, zijn
vaderen God aanbidt, ja de taal, die zijn kerktaal is, en waarmee
hij op vergaderingen en plechtige gelegenheden zich uitdrukt —
liefhad en waardeerde. Deze liefhebbers van de Hollandsche taal
vond men niet altijd onder de geletterde Afrikaners, maar wel
onder de plattelandsbevolking van heel Zuid-Afrika. Deze mannen
en vrouwen hielden nog met hand en tand vast aan de taal van
hun Staten-Bijbel en oude Stichtelijke boeken. Zij waren in zekeren
zin belezene mannen en vrouwen, die het Hollandsen van hun
„zwart-druk"-boeken (boeken in de oude Gothische letters) niet
alleen goed verstonden en zooals wij nog aantoonen zullen ook
schreven, niettegenstaande er geen scholen in die dagen bestonden
die dien naam verdienden. De Trekker b. v. kon geen school stichten,
maar 's avonds als de leeuwen en moorddadige Kafferstammen zulks
toelieten, dan gaf pa of ma de kinderen les en dat in de taal van
hun Staten-Bijbel.
Beknoptheidshalve verwijzen we, wat betreft de verwaarloozing
van de Hollandsche taal door vele Afrikaners van de Kaapkolonie
en van den Oranje Vrijstaat naar blz. 197—220 van ons eerste
werkje, Afrikaner, wees uzelf, in 1897 geschreven.
In de Z.-A. Kepubliek heeft het Hollandscb steeds een eereplaats gehad. In Pretoria, Johannesburg en andere dorpen van de
Republiek liet de toestand in de laatste jaren echter ook veel te
wenschen over, omdat de Engelsche taal er de overhand begon
te verkrijgen onder zekere kringen, die steeds uit de kolonie en
elders versterkt werden. Dit ging o. a. zoover dat er onder
eenige tientallen jonge Afrikaansche meisjes van Pretoria een
soort van verbond gesloten werd om geen verkeer met jonkmans
te houden, die hen niet in Engelsch toespraken. Dat het deze
verengelschte juffertjes niet altoos voor den wind ging, behoeven
we echter nauwelijks te zeggen.
Maar, niettegenstaande deze en dergelijke toestanden herhalen
we, dat de Hollandsche taal eerst in de Z. A . R. tot haar volle
rechten kwam. Daar is voor het eerst in de geschiedenis van het
Holl. Afr. volk alle onderwijs in de landstaal verplichtend gemaakt,
terwijl de Engelsche taal, zijn rechte plaats kreeg op de scholen,
n.l. de plaats van een vreemde taal.
Maar, o, o, wat een boeha maakten de Jingo's en verscheidene
engelsch-gezinde Afrikaners over dit herstel van de rechten van
onze volkstaal! Chamberlain c. s. werd dit vooral zoo'n doorn in
het oog, dat hij dit later als een der redenen tot oorlog en als
één der uit de lucht gegrepene „Uitlander grieven" voorstelde.
(Zie Correspondentie, betrekkelijk eene Memorie van Britsche
onderdanen aan het Gouvt. van H . Britsche M . No. 11 1899
pag. 6, 17, 18.)
Bezien we nu nog in 'tkort, wat voor kwaad de voorstander
van „de Patriottaai" aan de Holl. taal heeft gedaan.
Omstreeks 1874 en 75 begon de z.g. Taalbeweging, weiketen
doel had, om de spreektaal van ons volk, die van Kaapstad tot
aan de Zambezie met eenige nauwelijks noemenswaardige uitzonderingen geheel eendei s gesproken wordt, tot schrijftaal te
verheffen, onder het verleidelijke maar niet minder verdervelijke
motto: „skrijf zoo's jij praat." En van toen af heeft deze partij
haast geen middelen onbeproefd gelaten om „di Patriot-taal" als
volkstaal te laten aannemen. Maar, niettegenstaande het groot
voordeel, dat deze groep had, toen in den tijd van den Vrijheidsoorlog
„de Pacriot" over heel Zuid-Afrika gelezen werd, vorderde men
niet zoo zeer als men verwacht had. Het kan niet ontkend worden
dat „de Patriot" in den eersten tijd veel goeds heeft gesticht,
tijdens de Nationale Ontwaking veroorzaakt door de Annexatie
der Z. A . R. en den Vrijheidsoorlog. Zelfs daarna, was het „di
Patriot-Kantoor" en „de Paarlse Drukkerij/' van waaruit het
volk veel gebaat werd door opwekking van leeslust en verspreiding
van lectuur, waaronder vele werken van de Hollandsche taal.
Maar zooals gezegd, de beweging kon niet het succes bereiken,
dat men zich voorgesteld had. Immers: het platte Afrikaansch,
is wel ons spreektaal bij uitnemendheid, zouden we zelfs kunnen
zeggen — maar de volkstaal, de schrijftaal van ons Holl. Afrikaansche volk is het niet, en kan het zoo als het is, niet worden.
Steeds was er een heftig verzet tegen deze z.g. taal en vooral
toen er sprake kwam om Het Heilige Schrift er in te vertalen.
Dat het Afrikaansch, bij wijze van aardigheid zoo nu en dan voor
volk-versjes gebruikt werd, daar hadden de tegenstanders van
„di Afrikaanse taal" vrede mee. Maar met die z.g. taal moest
men, zoo redeneerde de echte Afrikaansche boer, die eerbied voor
Gods Woord heeft, ) van de Bijbel „af wegblijven."
„Di taalbeweging" vorderde dus niet en de rijen der voorstanders
10
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dunden al meer en meer, vooral toen een der voornaamste
voormannen het „Patriot-Kantoor" verliet voor Bloemfontein en
daar aan het bureau van „de Express" flinke en pittige stukken
in het Hollandsen ging schrijven. Jaar na jaar werd „di Patriot"
hoe langer hoe meer nietsbeduidender, totdat hij eindelijk in een
Ehodes-orgaan ontaardde en vandaag meer dan ooit een vloek
geworden is.
O. i. is di „Afrikaanse-taal-beweging" met al haar treurige
nasleep steeds te betreuren geweest. Waren al die in het werk
gestelde pogingen van het begin in de rechte richting aangewend,
nl. om de verwaarloosde belangen van de ware lands- en kerktaal
te bevorderen, zooals de stichters van den Hollandsehen Taalbond
in de Kaap Kolonie, zulks bedoelden, dan ware er veel meer
uitgevoerd. Het verspil van krachten, de verbeuzeling en verkwisting van kostbaren tijd, het ver waar loozen van prachtige
kansen tot tegenweer tegen de verwoestingen van de Engelsche
taal — dit alles en zooveel meer ware men voorkomen, indien
men niet in verkeerde richting aan het ijveren was gegaan voor
een z. g. taal, die nooit de volkstaal van Zuid-Afrika was. Ten
tijde dat „di Genootskap van opregte Afrikaners" werd opgericht,
was meer dan ooit het tijdstip gekomen, om de handen in een
te slaan voor den verderen opbouw en de versterking van de
Hollandsen-Afrikaansche vesting. En — men begon, in stee van
te bouwen, deels af te breken en deels zijn goede bouwstof te
verwaarloozen en te verwoesten! En dit geschiedde terwijl de vijand
tot voor de poorte genaderd was. Ja, de Hollandsche taal heeft
veel te lijden gehad in Zuid-Afrika. Neem b.v. de oprichting van
Ons Klijntje. Ons volk had toen juist meer dan ooit een flinke
volkstijdschrift hoog noodig. De Nederduitsche Zuid-Afrikaansche
Tijdschrift en De Zuid-Afrikaansche Tijdschrift gingen de een
na den ander ten onder. Kortheidshalve staan we niet stil bij de
oorzaken hiervan. Jong Zuid-Afrika, nog maar eenige jaren oud
ging plaats maken voor Ons Tijdschrift. En intusschen had ons
volk voorlichting en leiding, geschikte leerstof en een opbouw
van zijn letterkunde broodnoodig. En wat wordt er gedaan?
Men gaat in verkeerden ijver een z.g. tijdschrift oprichten, die
vele Afrikaners om de verregaande platheid, enz., enz. niet eens
in hunne huizen wilden hebben. En — als medewerkers van dit
spot-tijdschrift werkten mee enkele professoren en predikanten,
die nopens Synodale besluiten geroepen waren, om de Bijbeltaal
van den Staten-bijbel in kerk en school te handhaven Gelukkig,
dat hun aantal niet groot was.
Wij hebben het steeds volgehouden, dat „di Afrikaanse taal"
als schrijftaal den Afrikaner nooit veredelen kan, hem nooit tot
hooger peil kan opvoeren, maar wel, integendeel de noodwendige
strekking heeft, om tot lager peil af te voeren, zelfs tot den
peil van den kleurling dienstbode, bij wien die z.g. taal als
evangelisatietaal gedrukt, eigenlijk thuis hoort. Wij gaan zelfs
zoo ver, om te zeggen, dat de beroemde stukken in onze vaderlandsche geschiedenis als b.v. de beroemde Volksbesluit van
12 April 1879 en de schoone Proclamatie van 8 en 9 Augustus
1901 — om maar een paar voorbeelden te noemen — bijna al
hun historische waarde zouden verloren hebben als ze in het
z.g. Afrikaansch moeten gesteld en gedrukt worden. Ja hun
verschijning in di Patriottaai zou o. i . gelijk staan aan laster.
Bovendien is het onze ernstige meening dat di Afrikaanse
Taalbeweging geheel overbodig en gansch onnoodig was. Verduidelijking in de taal bracht de z.g. Afrikaanse op lange niet.
Wij schrijven twee paragrafen af van pag. 67 en 71 uit „die
Sprache der Buren" van Dr. Heinrich Meyer, waarop o. a. een
fragment van het manifest van „Di Genootskap van Opregte
Afrikaners" voorkomt: „En wat is nou hier met ons gebeur?
Onse Liewe Heer het ver ons in Afrika geplaas en ver ons die
Afrikaanse taal gege. In 1812. di's voor die kolonie nog hulle
wettige ei'endom was (die Prins van Oranje het toen nog mar
die Kolonie aan hulle beskerming toevertrou, en in 1815 is dit
eers wettig an hulle o'ergege) toen het di Koning van England
al 'n Proklamatie uitgevaardig, waarin hij anbeveel, dat ons
almal Engels moet leer. En van die tijd af het hulle net hulle
bes gedaan om ons taal te misken en te verdring deur hulle
taal in te voer."
„Die grootste gros van ons natie praat almal nog Afrikaans.
(10) Vergelijk hiermee de volgende woorden, die we onlangs in zeker
boekje lazen, dat nu juist niet veel beteekent maar waarin de schrijver toch
soms als b. v. h. t. p. den spijker op den kop slaat: „Ik heb oude Vrijstaatsche Boeren, die de Afrikaansche taal voor de eerste maal onder de
oogen kregen sterk daartegen hooren uitvaren. Zij noemden het kombuis-taal
en wilden het niet in hunne huizen toelaten. Het maakte dan ook een wonderlijke vertooning in druk. Er werd zelfs een beweging op touw gezet om
den Bijbel in dat patois te herdrukken, doch dit werd later wijselijk
opgegeven."
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Mar daar is daarom drie soorte van Afrikaners. Dit moet ons
in die oog hou. Daar is Afrikaners met Engelse harte. En daar
is Afrikaners met Hollanse harte. En daar is Afrikaners met
Afrikaanse harte. Die laatste noem ons Eegte Afrikaners/'
En nu vragen we ons, o. m. af: Waarom moest ons volk, dat
steeds zijn Bijbeltaal goed verstaan kon, nu met zulke poespas
afgescheept worden. Waarom? Hetzelfde, wat men ons volk in
„di Afrikaanse taal" te zeggen had, kon men net zoo goed, ja
zelfs beter en veel beschaafder in eenvoudig Hollandsen zeggen.
En het volk zou alles begrepen hebben zooals nog altijd het geval
was, waar Hollandsen gebruikt werd. Had men den tijd, die
vergooid en verwaarloosd werd voor reclame voor „di Patriot
taal" liever gebruikt om onze volks-spreuken, zegswijzen en ideomen
op te sporen en te bestudeeren, dan had men zijn tijd nuttig
besteed en ons volk en taal een grooten dienst bewezen. Waarom
moest ons volk verlaagd worden tot den peil van den Hottentot,
den Basterd en van den „makken" Kaffer? Dit nu werd gedaan
door het gebruik van woorden als: oek voor ook, ver in plaats
van voor; dit nu geschiedde met woorden als: li we, (voor lieve)
verskillende, beskerm. ei'e, ei'endom, waarover, as (voor als), an
(voor aan), bo'endien, het (voor heeft), nes (voor net als), ofekoon,
enz., enz.
Wij konden deze aanhaling nog eenigszins ontleden en op tal
van inconsequentiën wijzen, maar moeten, daar ons stuk al juist
te lang geworden is er van af zien. We vragen echter nogmaals,
waartoe al deze onnoodige omzetting, verandering en verlaging?
Menigmaal hebben we persoonlijk van deze z.g. taal hooren
zeggen door Afrikaners: „Ik kan dit gemors niet lezen.' Verduidelijking kreeg men door dit gemors dus niet. Wel 't tegenovergestelde.
Neem, nu, geachte lezer a. u. b. nog kennis van een tegenhanger
van bovengenoemde Manifest. In 1848, dus bijna 30 jaren vroeger,
toen het met scholen en algemeene ontwikkeling maar heel slecht
stond onder ons volk, schreef Commandant-Generaal A. W. Pretorius, ook een Manifest. Hij schreef het op den zelfden dag, op
welken hij den slag van Boomplaats leverde. Dus, als hij, ongeletterde man als hij was, na al de vermoeienissen en teleurstellingen, niet alleen van dien dag, maar van maanden en maanden
achtereen, — als deze groote volksleider dus een paar fouten in
zijn Manifest maakt, dan denkt geen verstandig man er over om
Gen. Pretorius, dat kwalijk te nemen. Nu, voor we dat Manifest
afschrijven, verzekeren wij nog den lezer, op gezag van niemand
minder dan Theal, dat het stuk niet alleenlijk autentiek is, maar
ook woordelijk is weergeven zooals Gen. Pretorius het schreef.
Comm. Gen. Pretorius schreef dan:
;

„29 Augustus 1848.
„Den Commandant Generaal der Vereenigde Emigrante Burgher
Magt heeft alle moeite gedaan om den Gouverneur van de Kaap
Sir Harry Smith te spreken, om, zoo mogelijk alle bloetvergieting
voor te komen, en te hooren welke schikkingen Zijn Excellemet
ons wilde maken, doch dat kon de wij niet verkrijgen alles wat
verwagten was vernieling door een versamelde horde van troepen,
van verscheidene soorten Basterds, en Griequas, welke ook onverhoord op ons aanvallen. Wij vermenen dat die onschuldige bloed
weduwen en wiezen, welk er gemaakt is door U Excell verantwoording is want zij hebben op ons geschoten, schoon wij hun
daartoe geen reden gegeven hebben. Ik acht het verder mijn
plicht U Excell te zeggen, dat wij ons in den wildernis van
Zuid-Afrika zal begeven en liever dood zullen vechten als om
ons hier onder Haare Majesteit gezag te begeven, en zoo gij met
ons geen billijke schikking wilde maken, dat dan alle verdere
onheil tot Uw Excell verantwoording zal zijn, daarom zijn wij
teruggegaan om te zien wat gij verder wilde doen, en van ons
kan geen verder menschen bloed verder te vergieten, want de
gansch land staan nu in beroering.
(w. g.) A . W. J . PRETORIUS,

Oom. Gen.
Aan Zijn Excell
Sir HARRY SMITH."

Niet waar, lezer, verder vergelijking is geheel overbodig, want
dit Manifest spreekt geheel voor zich zelf. Want voor den kenner
van de geschiedenis van Z.-Afrika zal het steeds een wonder
blijven, dat er trots al de bezwaren van die tijden, nog zulke
stukken geschreven konden worden. Neen, stichters van Republieken, Pioniers van de beschaving, als de Trekkers waren, zouden
mannen als A . W. J . Pretorius, Hendrik Potgieter, Carel Cellier?
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en zoo vele anderen, denkbeelden als „die Afrikaanse taal is onze
volkstaal" en „skrijf zoo's jij praat," in verachting als de pest,
verre 'van zich gedaan hebben!
Voor de toekomst willen we ons voor een overwicht van de
„Patriot-taal" niet ongerust maken. Reeds vóór den oorlog was
de toestand al zoo, dat een van de sterkste voorstanders van
„di Afrikaanse taal" hier in Europa, Dr. Heinrich Meyer, ervan
getuigen moest: „Das Niederlandische (die Schriftsprache) bat
das entschiedene übergewicht über die Burensprache." )
Wat willen we dan voor Zuid-Afrika? Niets meer, maar ook
niets minder, dan eene eenvoudige, eene beschaafde, eene veredelende volkstaal, zooals wij die hebben in onze Bijbeltaal, waarin
als schrijftaal, onze eigenaardige spreekwijzen, spreekwoorden en
volks-ideomen op beschaafde wijze opgenomen zal worden. Als
spreektaal kan dan het Afrikaansch blijven. En dan zijn wij er
zonder ons volk onnoodig op lager peil te brengen. En dan kan
door bevordering van leeslust en een totstandkoming van een
degelijk floZ&sonderwijs, waarmee afgedaan zal zijn met het oude
nietsbeduidende Engelsche onderwijsstelsel, de volkstaal van ZuidAfrika langzamerhand en van lieverlede groeien tot wat het worden moet.
Maar, het Hollandsen van Zuid-Afrika zal dan ook altijd hier
en daar moeten verschillen met 't Nederlandsch van Nederland.
Woorden van Fransche afkomst zijn bij ons ongewenscht en
overbodig —- er zijn al juist te veel Engelsche, Portugeesche en
Maleysche woorden in onze taal ingeburgerd, om nog met Fransche woorden te komen aandragen. Fransche woorden als de
volgende moeten wij niets van hebben in Zuid-Afrika, b. v.: broche,
coiffeur, etage, soiree, portemonnaie, charmant, salon, faillissement,
s.v.pl. enz. enz. Die hebben we in Z.-Afrika niet noodig. En net
zoo zeer als een echte Afrikaner in zijn vaderland geplaagd en
vervolgd wordt door 't Engelsch, net zoo lastig vindt hij het hier
in Holland met al deze Fransche woorden. Hij kan het maar niet
verstaan als zoovele Nederlanders in Z.-Afrika soms te scherp
over Afrikaners kunnen uitweiden met betrekking tot de veren gelsching van vele Afrikaners, hij kan het dan niet verstaan,
waarom de Nederlander óók zoo veel werk maakt van Fransch,
en zelfs van Engelsch soms. Net zooals de Engelsche kennisgevingen hem in zijn vaderland hinderen, net zoo stuiten hem de
menigvuldige Fransche en zelfs vele Engelsche kennisgevingen
op de uithangborden in de straten van Nederlands steden.
Uitdrukkingen als de volgende zijn bij ons ook onbruikbaar en
zijn al meestal door andere, meer met ons klimaat, onze geschiedenis en ons land overeenkomende spreekwijzen vervangen, als
b. v. „zijn schaapjes op 't drooge hebben"; ) „beslagen of onbeslagen ten ijs komen"; „een oogje in het zeil houden"; „een
hart onder den riem steken", enz. Of om een paar uitdrukkingen
uit Hollands zeeleven te noemen: „Houdt uw roer recht"; „in
mijn vaarwater komen"; „hard van stapel loopen", enz. enz.
Aan den anderen kant hebben we weer onze eigenaardige spreekwijzen en spreuken, die niet alleen veelzeggend en schoon zijn
maar ook geijkte termen geworden zijn, als b. v. „Dat gaat boven
mijn vuurmaakplek" (uit het trekkersleven ontleend en dus van
historischen oorsprong); „Ik zal voor jou niet pad geven," (ontleend aan 't uitwijken van onze groote, logge ossenwagens); hij
heeft touw-opgegooid (is bankroet gegaan); „hij is door de
mat gevallen ' (onbekwaam geweest om iets uittevoeren); „dat
is niet padlangs" (dat is niet eerlijk, niet braaf gehandeld;
„braaf" zijn = dapper zijn); „padlangs praten" (de waarheid
onbewimpeld zeggen); enz. enz.
We sluiten, met er nog kortelijks op te wijzen hoe allernoodzakelijkst het voor ons volk in de toekomst zal wezen om hand
en tand zijn Bijbel-, lands- en kerktaal vasc te houden. Die taal
en onze vrijheidszin haat Engeland met een doodelijl^en haat.
Getuige hiervan de goddelooze, fanatieke schending en verwoesting
door de Engelschen van onze twee groote volks-monumenten, dat
van Paardekraal en het Taalmonument te Burgersdorp. De Jingo
is ook listig. Daarom poogt hij in den laatsten tijd onze kinderen
in de kampen voor zijn taal te winnen en wordt er gelegenheid
gegeven voor kosteloos onderwijs in 't Engelsch. Maar, o wee als
er nog een Hollandsche schooltje bestaat. Die ondervindt dan
tegenwerking, zooveel mogelijk, om van steun niet eens te spreken.
Daarbij komt nog . 't feit, dat de Jingo in zijn listigheid geen
kans voorbij laat gaan, om er op te wijzen, dat „di Patriot-taal
onze volkstaal is." Dat doet hij omdat hij goed weet: , tegen de
u

;

Afrikaanse taal vermogfc hij wat maar tegen de Hollandsche
taal niets."
Nu, 't zij ons arm verdrukte volk op 't einde van deze zijne
Groote Worsteling nog vrij komt — bij den Heere is alles mogelijk
en het geloof kan nooit te veel verwachten—, 't zij „het donkere
tijden zijn, waarvoor wij zijn bewaard", noodig, broodnoodig zal
het altijd blijven, dat onze taal, meer dan ooit, in waarde gehouden worde.
Met onze taal worden we voor verval en ondergang bewaard
als het zijn moet, dat ons volk voor korteren of langeren tijd nog
„geknecht" zal moeten blijven. In dit geval, wat God verhoede,
zal het juist des te meer er op aankomen om onze taal vast te
houden. Immers: zij zal dan voor ons volk zijn, wat de touw, aan
land bevestigd, voor de bemanning van een gestrande schip is!
Hoe 't ook zij, alles wat plaats gevonden heeft van af 11 Oct.
1899, heeft wis en zeker niet de vijanden van de Holl. taal in
Zuid-Afrika in de hand gewerkt. Eer het tegenovergestelde.
Immers: Niet alleen uit Zuid-Afrika, (van de slagvelden en
worgkampen) maar van deelen der aarde, waarheen Engeland de
Afrikaners heeft verstrooid, klimmen dagelijksch duizenden gebeden op tot den God der Vaderen en dat in de taal waarin
mannen als A . Pretorius en Potgieter ook in hunne benauwdheden God aanriepen! In de taal waarin, de Afrikaner van de
vroegste tijden af, zijn hart en gemoed uitstortte voor zijn God!
Want in Afrikaansch bidt de ware Afrikaner nooit. Dat zou
laster zijn! Maar meer nog. Uit en naar alle vrouwenkampen en
krijgsgevangenissen komen en gaan wekelijks duizenden brieven,
geschreven in dezelfde taal, waarin Com. Gen. Pretorius in 1848
zoo aardig ) schrijven kon. Velen schrijven nu veel beter
Hollandsen, anderen weer hetzelfde. Vergelijk hiermee deze aanhaling uit C. K . Elout's lezenswaardige boekje „Der Kulturkampf in S. A . ' p.g. 21. „Ich habe einmal einen Brief eines
alten Burs auf dem Freistate gesehen, der orthographisch und
stilistisch besser war als die Briefe, wie manche unserer heutigen
hollandischen Bauern sie schreiben".
Wij eindigen met den wensch:
l5

;

o Hollandsche taal,
Beziel ons,
Zet vreemden invloed perk en paal,
Dat zich uw macht verbreide!
Laat vrij uw klanken schallen,
Geen schooner voor ons allen.
Blijf Koningin van Afrik's grond!
Vereen ons tot één groote Bond!"

12
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;

(11) Dr. Heinrich Meyer „Der Burensprache" p. 28, 29.
(12) Opm. Op pg\ 166 van ons werkje: Afrikaner, wees Uzelf, komt deze
uitdr. toch voor: We zeggen er slechts van, dat we er spijt van hebben,
want die uitdrukking is er niet op haar plaats.

A.

J . VAN DER W A L T .

;

Amsterdam 11. 1. 02.
(13) Hier in de Hollandsche beteekenis v h. woord. De woorden aardig",
roer enz , hebben in Z.-A. een gansch andere beteekenis.

Het Verengelschen van de Republieken.
ezer dagen brachten de Engelsche bladen het bericht,
dat een aantal jonge mannen en vrouwen, kweekelingenonderwijzers, naar Zuid-Afrika ,waren vertrokken; aan
het schip, dat hen zou overbrengen, bereidde een menigte
volks hun een geestdriftvol afscheid. Spoedig zullen anderen
hen volgen.
Dat zijn de soldaten van Engeland, die de Boeren op een
ander terrein dan dat van den werkelijken oorlog gaan bevechten, en zij zijn voor de toekomst van den Afrikaander
stam niet minder te vreezen als de mannen, die met de LeeMetfords omgaan.
Kunnen de Boeren, hoe rusteloos opgejaagd met hun
slinkende commando's door de steeds aangevulde Engelsche
legerscharen, kunnen zij het volhouden tot — ja tot er iets
gebeurt waarnaar wij zóó lang uitgezien hebben, dat het geloof schier gestorven is, iets dat Engeland dwingt den oorlog
te staken; tot Engeland zelf den oorlog moede is of tot
inzicht van zijn schande komt, of wat men nog hoopt tegen
wanhopen in — o dan is het gevaar voor de Engelsche
taal niet groot meer.
Maar ook al verliezen 't de Boeren — wij vertrouwen nog
van niet, en zij zelf schijnen nog altijd vol moed en spreiden
een onverschrokkenheid, een volharding ten toon, die de
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wereld verbazen — dan zullen de Engelschen, al hebben
zij het land, het volk nog niet gewonnen hebben. Maar dan
zal de strijd voor het Hollandsen, het Afrikaanseh, voor
eigen taal en karakter zwaar wezen. Want Engeland zal er
alles op zetten om Zuid-Afrika in de toekomst bewoond te
krijgen door een Engelsch. sprekend en Engelsch geaard ras.
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gedeeltelijk op het geld van een commissie in Nederland.
Toen Sargant zich goed op de hoogte van zijn taak gesteld had, begon hij het werk in de concentratiekampen.
Iets dergelijks was al begonnen i n het gevangen kamp te
Groenepunt voor de jonge gevangenen. Volgens de statistieken
-van de Transvaalsche regeering werd er bij het uitbreken
van den oorlog onderwijs gegeven aan 14,700 kinderen; in
October 1901 waren er in de concentratiekampen bijna evenE n zij hebben het einde van den oorlog niet afgewacht veel kinderen op de lijst (niet leerlingen, gelijk men zien
om met het werk van het verengelsehen van de republieken zal) en op het eind van November verwachtte men, dat de
te beginnen. Dat zij het thans levende volwassen geslacht ooit vijftienduizend bereikt zouden zijn. (Rekent de schrijver
tot tevreden onderdanen van het Britsche Rijk zullen kunnen wel met de kleine drieduizend kinderen die er in October,
maken, gelooven zij niet, maar het toekomstige geslacht, de en het bijna even groote aantal dat in November in de kampen
kinderen, die hopen zij met vrucht te bewerken. Het onderwijs bezweken is?)
is dus het machtige middel, waarmede de verengelsching van
In den Vrijstaat wordt in de regeeringsscholen aan ongede republieken beproefd wordt.
veer 8000 kinderen les gegeven. (Niet in de Vrijstaatsche
E n nu moeten wij al dadelijk toegeven, dat het Engelsche concentratiekampen ?) Het is waar, zegt de schrijver, dat de
onderwijs, welke gebreken het hebben moge, blijkbaar er kinderen in de kampen gemakkelijker te bereiken zijn dan
goed op ingericht is om het jonge geslacht van liefde tot in gewone tijden, als zij verspreid over de hoeven wonen.
het Britsche Rijk en voor al wat Engelsch is te vervullen. Maar er is geen leerplicht in de kampen, en het getal ingeHet Engelsche onderwijs moge eenzijdige en gebrekkige schreven leerlingen is weinig boven de 50 pet. van de kinkennis aanbrengen — geen kleine nadeelen voorwaar — maar deren tusschen de zes en veertien.
het kweekt vurige patriotten, en helaas! het ras der jingo's
E r zijn in Transvaal 16 kampscholen, met in October
of imperialisten bovendien. Zie maar de Kaap. Hoe diep had 1901 14.081 kinderen van schoolleeftijd. V a n deze waren
de Engelsche beschaving wortel geschoten in de Afrikaanders er 7166 ingeschreven, en het gemiddelde aantal dat op school
der Kaapkolonie. Zonder dezen oorlog, en een geslacht later kwam was 70.4 pet. (30 pet. waarschijnlijk ziek).
zou zich meer Engelsch dan Afrikaander voelen.
Ook buiten de kampen zijn scholen geopend. Te Pretoria
zijn 5 kostelooze scholen met 853 en 2 scholen tegen be*
taling met 326 leerlingen, alle van de regeering uitgaande;
Aanleiding tot behandeling van dit onderwerp heeft een op den Rand 15 kostelooze met 2436 kinderen. Verder zijn
zeer belangrijke brief van den bizonderen correspondent van er zulke scholen te Nigel, Barberton, Vrijheid, Wakkerstroom,
de Times te Pretoria geleverd. W a t die schrijver, blijkbaar Middelburg en Potchefstroom. Te Potchefstroom zijn er zelfs
van officieele zijde ingelicht, als hij niet zelf een Engelsch twee, en daar en te Middelburg ook nog scholen met schoolambtenaar is, vertelt over hetgeen de Engelschen nu reeds geld, met 272 leerlingen. Het schoolbezoek in Transvaal is
voor het onderwijs in Transvaal en Vrijstaat hebben gedaan ruim 75 pet.
en wat zij verder doen zullen, verdient de aandacht van allen
E r was bij dat al gebrek aan onderwijzers, zoodat er gewie de belangen van onzen stam in Zuid-Afrika ter harte bruikt zijn die geen Engelsch kennen. E r zijn daarom hongaan.
derd ervaren onderwijzers uit Engeland opgeroepen van wie
W i j geven dus hier een overzicht van dien brief, geschreven er 25 spoedig verwacht worden (dat zijn zeker die waarvan
uit Pretoria den 2 9 November 1901 en opgenomen in de wij het vertrek gemeld vonden). De bedoeling is echter niet
Times van 27 December, en voegen er hier en daar onze de onderwijzers die er zijn te ontslaan. W i e geen Engelsch
opmerkingen bij.
genoeg kent, kunnen dat in vrijen tijd aanleeren. De keuze
De schrijver, Engelschman ook in zijn zelfvertrouwen, ge- van Engelsche onderwijzers moet met zorg geschieden; die
looft dat het Engeland gelukken zal, na den oorlog de Boeren van het platteland zijn beter dan die uit de steden. E n zij
tevreden te stellen, mits zij maar buiten den slechten invloed mogen bedenken, dat zij minstens evenveel als de staatslieden
van den Afrikaander Bond worden gehouden; en voor de kunnen doen om blij venden vrede in Zuid-Afrika te vestigen
toekomst gelooft hij, dat zij betere Britsche onderdanen zul- (nl. door het toekomende geslacht Engelsch te maken).
len worden dan de Afrikaanders ooit geweest zijn. In deze
zonderlinge beweringen gaan wij ons maar niet verdiepen.
*
Intusschen, eerst het komende geslacht kan opgevoed worN a den oorlog zal het onderwijs ingericht worden als
den tot aanhankelijkheid aan het Britsche Rijk, zegt de
schrijver, en dat moet het eerste doel zijn van alle onderwijs volgt. In elk dorp een school, en waarschijnlijk ook er
buiten, waar er 20 leerlingen zijn. Hieraan worden omin de republieken.
V a n het onderwijs, dat de regeering den Z . - A . Republiek gaande onderwijzers en onderwijzeressen verbonden, die de
gegeven heeft, durft de schrijver, ook na lezing van het hoeven in de buurt eens per week bezoeken; op die hoeven
geschrift dat met de Parijsche tentoonstelling aangaande dat worden dan kinderen uit den omtrek verzameld. Buiten de
onderwijs is verschenen, zeggen, dat het geen ernstige poging lesuren zou een Boerenmeisje, aan een school daarin geis om in de behoefte aan onderwijs te voorzien, met oefend, met het toezicht over het leeren van de kinderen
name op de hoeven. Om nu in de beide republieken met worden belast.
De twee republieken werden voor het onderwijs verdeeld
dat voormalige onvolledige onderwijs te breken, is één vast
stelsel voor Transvaal en Vrijstaat beide aangenomen, en de in provinciën, en in de voornaamste plaats van elke provincie
Engelsche regeering heeft een uitmuntende keuze gedaan wordt een provinciale school gevestigd. Hier wordt middelmet de uitvoering daarvan toe te vertrouwen aan E . B . baar onderwijs gegeven en kan men tot onderwijzer worden
opgeleid. Het hoofd van deze school is tevens inspecteur
Sargant, als directeur van onderwijs.
W a t Sargant i n de laatste helft van 1900 gedaan heeft, van de scholen in zijn provincie. Het salaris voor zoo een
is betrekkelijk al veel. In den Vrijstaat werd een aanzienlijk provinciaal schoolhoofd en inspecteur is gesteld op ƒ6000,
aantal scholen geopend, maar doordat de Boeren weer ver- een huis en ƒ3000 voor een assistent, die hem vervangt als
schenen in streken die men voor goed van hen gezuiverd hij op inspectie is. Die assistent zou ook wel de vrouw van
achtte zijn er vele weer gesloten moeten worden. In Transvaal het hoofd kunnen wezen. Tegen deze bezoldiging hoopt
is er weinig gedaan voor het jaar 1901. Daar hebben een Sargant voor de betrekking iemand met een academische
aantal particuliere scholen, waar aan Hollandsche kinderen opleiding en oud leerlingen van een Public School (Eton,
in het Hollandsen les werd gegeven, hun best gedaan om Harrow e. d.) te krijgen.
In den Vrijstaat zullen er aanvankelijk acht, in Transvaal
open te blijven, terende gedeeltelijk op het schoolgeld en
e n
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tien provinciën zijn. Elke Transvaalsche provincie krijgt vier
dorpsscholen en twee omgaande onderwijzers aan elke dorpsschool. Gaandeweg zullen zoowel de provinciën als de dorpsscholen en omgaande onderwijzers aanzienlijk vermeerderd
worden.
In de hoofdsteden en Johannesburg komen er nog andere
scholen, een hoogeschool (high school, iets als een hoogere
burgerschool) voor jongens, een voor meisjes en de normaalschool, deze drie in de plaats van de provinciale school, die
eenigszins die drie vereenigt. Te Bloemfontein en te Pretoria
komt een assistent-directeur van onderwijs met eenbestuursstaf.
De directeur zetelt te Johannesburg. A a n de provinciale
hoofden zal groote vrijheid gelaten worden om zich te richten
naar plaatselijke toestanden.
In de toekomst zullen er niet onwaarschijnlijk bizondere
scholen komen voor de mijnen, den landbouw en de rechtsgeleerde instellingen. N u is het daarvoor noch voor een
universiteit nog de tijd. Voorloopig is het voldoende, dat het
staatsonderwijs zijn aandacht vestigt op het vormen (fashioning,
het fatsoeneeren, zou men kunnen zeggen) van een trouwe
en tevreden bevolking. De gelegenheid voor hooger vlucht
komt later. Maar het is mogelijk, dat de Kaapstadsche
universiteit er aanspraak op maakt het middelpunt van de
wetenschap in Zuid-Afrika te worden, maar dat staat nog
te bezien.

W i j breken hier het artikel van den correspondent der
Times af, om even er op te wijzen, van welke laatdunkenheid deze blijkbaar officieuze uiteenzetting van het ontworpen
en ten deele reeds in werking getreden onderwijsstelsel
voor de republieken blijk geeft. V a n het onderwijs in de
Z . - A . Republiek, in zoo weinig jaren, vooral door de geestkracht van prof. Mansvelt, tot zoo groote hoogte gebracht
dat het te Parijs op de wereldtentoonstelling den hoogsten
prijs verwierf, wordt met geringschatting gesproken, en het
voortreffelijke Engelsche onderwijs daartegenover gesteld.
E n dat durft de schrijver doen, terwijl ieder die Engelsche
kranten leest weet, dat men in Engeland steen en been
klaagt over den droevigen staat van het onderwijs daar te
lande. E r wordt daar tegenwoordig geen politieke redevoering
gehouden, hetzij door een unionist of een liberaal, of het heet,
dat Engeland in zijn onderwijs bij het vasteland schromelijk
ten achter staat en dus verbetering dringend noodig is. E n
nu moeten de Boeren zich gelukkig prijzen, dat zij met dat
onderwijs opgezadeld worden!
Verder wordt de Transvaalsche regeering gelaakt omdat zij
als regel het lager onderwijs aan de ouders overliet en alleen
met subsidie en onderwijzers hielp, waar men er om vroeg,
waartegenover het staatsonderwijs, dat nu algemeen ingevoerd
wordt, geprezen wordt. N u moge men over deze kwestie
denken zooals men w i l , maar het is toch zonderling, dat
waar de Engelsche regeering in het moederland de verklaarde
vriend is van de vrije, liefst van de confessioneele school en
het openbare onderwijs, de Board-school allerwege tegenwerkt, diezelfde regeering het staatsonderwijs in de republieken
invoert, en de regeering der Z . - A . Republiek in haar voorkeur voor de vrije school als achterlijk ten toon wordt gesteld.
De scholen voor mijnwezen en landbouw, en zelfs een
universiteit waren in de Z . - A . Republiek geen dingen van
een nog niet te bepalen toekomst; nu worden zij slechts in
de verte voorgespiegeld. De vooruitgang onder het Engelsche
bestuur zou wel verbazend wezen!
Maar wij laten nu weer het woord aan den correspondent
en vernemen allereerst iets van hem, dat schier ongelooflijk
is, een maatregel, die blijkbaar bij de Engelsche regeering
in ernstige overweging is en een schande te meer zou worden
bij de lange reeks schandalen, die zij tegenover de Boeren
bedreven heeft.
*

*

Het is te vreezen, zegt de correspondent, dat aan het eind
van den oorlog de staat een groot aantal weezen of althans

vaderlooze kinderen, voor wie de bloedverwanten niet zullen
willen of kunnen zorgen, te zijnen laste zal hebben. E r wordt
over gesproken of aan die kinderen niet de gelegenheid zal
worden gegeven (hoe edelaardig: „ whether facilities should
be given") om zich in andere Engelsche kolonies te vestigen,
dan wel of men ze in hun land zal laten. Het zal ten slotte
afhangen van het aantal kinderen, die vaderloos zijn. Zijn
het er niet te veel, dan zou het jammer zijn hen niet in de
gelegenheid te stellen hun eigen land eerlang te dienen. (Is
deze geveinsde grootmoedigheid niet echt Engelsch?)
A l s regel zal de lagere school vrij zijn, maar voor kinderen uit beteren stand zullen er scholen met uitgebreid
onderwijs tegen betaling worden opgericht. A l s particuliere
scholen brandpunten van vijandschap voor de regeering blijken
te zijn, zal de regeering gelijk hebben ze op te heffen.
Alvast kan men door die staatsscholen met uitgebreid onderwijs aantrekkelijk te maken die particuliere scholen zoo veel
mogelijk tegengaan.
W a t leerplicht betreft, Sargant is er voorshands tegen;
later, denkt hij, zullen de ouders er zelf om vragen. Een
der redenen waarom hij er nu nog tegen is, is dat hij alle
onderwijs in het Engelsch w i l laten geven, behalve godsdienstonderwijs. In het Engelsch moet het onderwijs gegeven worden, omdat het Engelsch (let wel!) de eenig mogelijke taal
in Zuid-Afrika is voor het geheele moderne leven. Het
godsdienstonderwijs, zoozeer met de Hollandsche zeden en
met den Hollandschen Bijbel verbonden, kan voor het tegenwoordige geslacht in het Hollandsen gegeven blijven. Op de
godsdienstvrijheid zal geen inbreuk gemaakt worden, tenzij
de godsdienst tot een voorwendsel wordt gemaakt om het
staatsgezag te ondermijnen.

Met deze opmerking sluit de brief, het belang waarvan
dit lange uittreksel — nagenoeg den geheelen inhoud trouw
weergevende — voldoende rechtvaardigt. W a t er van de
vrijheid van onderwijs, de vrijheid van godsdienst zelfs, wat
er eigenlijk van de algemeene vrijheid van de Boeren onder
Engelsch bestuur zal worden, tenzij zij den nek krommen
onder het juk, is uit dezen brief, gelijk trouwens uit zoovele
officieele en officieuse uitingen van Engelschen kant, overvloedig te begrijpen.
Maar wij zullen zien, wij zullen zien. N o g is de Engelschman niet de baas in de republieken. E n wint hij het — o
schamele eer, het Britsche wereldrijk tegen die handvol
Boeren! — dan zal hij ondervinden, dat hij met een volk
te maken heeft, dat zich ook met lieve maatregelen en ook
met harde maatregelen niet tot Engelschen laat maken.
A l s de Boeren maar aan hun taal vasthouden! E n dat
zullen zij nu, reken daarop.

j § VLAANDEREN1M
W ï W

UIT VLAANDEREN.
De leden van de Zuid-Nederlandsche groep,
die de minimum-bijdrage betalen en die dus
„ N e e r land ia" als postabonnement ontvangen,
worden beleefd verzocht voor al wat den besteldienst van dit blad betreft, zooals klachten, adresveranderingen, enz., zich u i t s l u i t e n d te wenden
tot hun postkantoor of hunnen brievendrager. De
andere leden gelieven te schrijven aan den Penningmeester der groep: den heer Eg. De Backer,
Van-Hulthemstraat 52, Gent.
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Nieuwe toetreders tot het Alg. Ned. Verbond, is daartoe op breede schaal geijverd door de uitmuntende vlugdie wenschen de minimum-bijdrage te betalen, schriften van Vermeylen (Vlaamsche en Europeesche beweging),
kunnen zich't best aanmelden door op de post eene van Mac Leod (Nieuwe wegen — Onze taal in de wetenschap),
inschrijving te nemen op „Neerlandia", voor van Vercoullie (L'université flamande), en door de meesterlijke
op het nationaal feest van Juli, door Jan Van Rijsheel het loopende jaar, tegen storting van redevoering,
wijck te Antwerpen uitgesproken. Die invloed kan moeielijk in
fr. 2,75. Enkel zij die verlangen b e s c h e r m e n d de schaal worden gewogen, doch hij zal zich in de volgende jaren
lid te worden, wezen zoo goed het te laten weten op praktische wijze toonen.
aan den Penningmeester, met opgave van het
Bij de toepassing der taalwet op de Burgerwacht, zijn in de voorbedrag, dat zij jaarlijks wenschen te storten.
gaande jaren schandelijke wetsverkrachtingen door de oversten

D

e Vlamingen willen het nieuwe jaar niet intreden, zonder
aan al de Nederlandsche stamverwanten hunne hartelijkste
wenschen aan te bieden. Dat 1902 ons brenge den vrede
voor Zuid-Afrika, vrijheid en onafhankelijkheid voor onze diepbeminde, bewonderenswaardige broeders en zusters, die in het
afgeloopen jaar weer zooveel geleden hebben, maar fier mogen
terugzien op den strijd der 12 laatste maanden; dat het Neerland's
koningin hernieuwde hoop brenge op zalige moedervreugde en het
Nederlandsche volk stoffelijken voorspoed en stijgende grootheid
in kunst en wetenschap, dat het ons Vlaanderen de kracht schenke
tot het volbrengen van zijn strijd voor taal en volksbeschaving,
dat het alle leden van het Groot Nederlandsche gezin, waar
zij ook mogen wonen op den aardbodem, nauwer vereenige in
vriendschapsband, dieper verwarme en heller verlichte bij den
gloed van het oplevend stambewustzijn. En moge ook het nieuwe
jaar, bij het besef van eigen nationaal leven, in de harten van
al de volkeren liefde strooien voor alle menschen, eene liefde
zoo groot, dat zij den gruwzamen oorlog van de wereld verdrijven
en bij vergeving voor alle verleden kwaad den vrede op aarde
bevestigen kan.
Vooraleer voor goed het doode jaar te laten rusten, werpen
wij een blik op den arbeid, dien het ons te verrichten heeft gebracht en moge de Vlaamsche beweging al niet wijzen op een
eindresultaat van dien arbeid, op een schitterende zegepraal door
de Vlaamschgezinden behaald, wij hebben toch veld gewonnen,
wij zijn toch vooruitgegaan, zij het ook maar voetje voor voetje.
Doch vooraleer hier nader op in te gaan, brengen wij nog eens
eene weemoedige hulde aan onze dierbare afgestorvenen van het
verloopen jaar: Meester Peter Benoit, Hilda Ram, Vader Sleeckx
en anderen. Hunne nagedachtenis blijft leven in onze dankbare
harten. Benoit's droom is zijne verwezenlijking nader getreden:
Gevormd in zijne school, onder zijne leiding, hebben de mannen
van het Lyrisch tooneel den strijd om een eigen lokaal voortgezet.
Jan Blokx, Benoit's opvolger als bestuurder van het Koninklijk
Vlaamsch Conservatorium, heeft met zijn laatste gewrocht „De
Bruid der Zee" hun de eindzegepraal voorbereid. Thans heeft de
gemeenteraad van Antwerpen een eerste crediet van 500.000 fr.
gestemd voor den nieuwen lyrischen schouwburg. Hoezee!
Brussel en Antwerpen nebben prachtige uitvoeringen van
's Meesters werken gehoord; zijn roem verbreidt zich meer en
meer, en de toondichters zijner school hebben in het afgeloopen
jaar onzen schat van muziekwerken met mooie scheppingen verrijkt.
1901 heeft aan den drang naar vervlaamsching der Hoogeschool
(van Gent) meer vorm gegeven, het stelsel Mac Leod met overgroote
meerderheid door de Vlaamschgezinden zien aannemen, en door de
werkzaamheden van het 2e studenten con gres en door het onvermoeid
streven van het propagandacomiteit van het Algemeen Nederlandsch Verbond, de belangstelling in den lande voor dat belangrijke
vraagstuk ~veel meer algemeen gemaakt. Dit jaar zal de strijd
krachtig worden voortgezet; dit bewijst de inrichting van het
3e studentencongres op Zondag 2 Februari aanstaande, door de
vertegenwoordigers der Katholieke Studentenmaatschappij „Rodenbach's vrienden" en der Liberale ,/t Zal wel gaan", voor de
trapsgewijze maar volledige vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Diezelfde commissie heeft een schrijven gezonden aan de
volksvertegenwoordigers, opdat zij er voor zouden zorgen, dat
een Nederlandschkennend hoogleeraar aan de Gentsche universiteit
worde benoemd om den afgestorven professor den heer Seresia te
vervangen, en aan dien nieuwen professor de verplichting zou
worden opgelegd zich te verbinden in het Nederlandsch te doceeren,
zoodra de trapsgewijze vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
een aanvang zal nemen. Wij voorzien wel, dat dit nog niet gauw
gebeuren zal, maar hoe lang en moeielijk de strijd ook moge
wezen, wij deinzen er niet voor terug. De Vlaamsche Hoogeschool
zal er komen, nu of binnen twintig jaar.
De arbeid der Vlaamsche beweging is slechts voor een klein
gedeelte aan de oppervlakte; de grootste gebeurt stil, door het
zich een weg banen van juiste begrippen over onze taaltoestanden
in de hersenen, en van goede gevoelens er voor in de harten der
onwetende en onverschillige Vlamingen, ook der Walen. Dit jaar

gepleegd. 1901 bracht in Gent de zegepraal aan de Vlaamschgezinden, voor' wier rechtvaardige eischen majoor Stassinet buigen
moest, alhoewel aan de wachten, die voor hun taalrecht in de
bres waren gesprongen, niet ten volle recht wedervoer. De uitdrukking Sale jésuite", door den majoor gebruikt tegen een
hunner, werd onder andere niet gestraft.
In Antwerpen is de strijd op dit gebied nog in vollen gang.
Daar ook wordt in de bijzondere korpsen (uitgezonderd in de 2e
groep der kanonniers) de taalwet nog immer ongestraft verkracht.
Thans zijn ook, tegen twee officieren der infanterietroepen, tuchtmaatregelen genomen, omdat zij aan geene onwettige (uitsluitend
Fransche) oproepingsbrieven, gehoor wilden geven. Doch beiden
hebben eene aanklacht wegens wetsverkrachting en willekeurige
strafoplegging ingediend. Zal ditmaal het recht zegevieren?
In het leger heeft de strijd voor onze taal nog geen begin
genomen; zij speelt daar nog altijd de rol der arme Asschepoester; dat is nog een strijdpunt voor latere zorg. In het gerecht heeft men zich in het verloopen jaar meer en meer aan
Vlaamsche rechtspleging gewend; maar hier komen toch soms nog
ongehooide klachten. Dit bv. Voor het assisenhof van Brabant
stond op 5 November een Franschonkundige Vlaming terecht
wegens doodslag; de geheele rechtspleging geschiedde in het
Fransch en de betichte verstond geen woord. Is het niet wraakroepend ?
Van denzelfden aard is het volgend feit, in Kortrijk gebeurd.
Onlangs zat eene vrouw op het bankje en de voorzitter vroeg
haar (wat niet wettelijk, maar toch zijne gewoonte is) in welke
taal haar advocaat pleiten moest: „In 't Vlaamsen," antwoordde
zij, doch heur advocaat zegde: „In 't Fransch of niet." De voorzitter herhaalde zijne vraag, de betichte herhaalde haar antwoord
en de advocaat zijne weigering! En dat gebeurde tot zes maal
toe! Welaan, Vlamingen, niet gerust, eer zulke handelingen onmogelijk zullen géworden zijn!
In de Kamers deed het gebruik onzer moedertaal weinig voortgang. Buiten den Heer De Backer (de heer Buyl schijnt ook al
ontmoedigd) verwaarloozen zelfs onze Vlaamsche leiders het
gebruik hunner eigen taal, zelfs daar waar haar minder algemeen
begrepen worden geen nadeel doen kan aan de besproken zaak.
Wat is de lamlendige slenter toch een sterke vijand!
In de openbare besturen, onder de bureelratten, vinden wij
onze hardnekkigste vijanden, zij hebben ook in het afgeloopen
jaar menige onwettelijkheid op taalgebied gepleegd en de strijd
door de Vlaamsche beweging hiertegen aangebonden, vergt veel
hardnekkigheid en een immer open oog. Die hebben wij gehad
en zullen onzen ijver steeds voelen groeien. Aldus heeft de Gentsche
Tak van het A . N . V . in de verloopen maand tot de Gentsche
Volksvertegenwoordigers een schrijven gericht, om hen te verzoeken den Minister openbaar in de Kamer te ondervragen over
de benoeming van een Vlaamschonkundigen Waal, ditmaal als
leeraar voor viool, waarmede ons Gentsch Koninklijk Conservatorium opnieuw wordt bedreigd. De H H . Braun en Devigne
hebben geantwoord, dat zij de rechtvaardigheid van onzen eisch
erkenden en dat zij aan ons verzoek zouden voldoen.
In het lager- en normaal onderwijs, voor dit laatste alleen te
Brussel, is de toestand nog erbarmelijk. Reeds aan kleine kleuters
van zes en zeven jaren, wordt in onze steden, verscheidene uren
per week, het Fransch ingepompt, terwijl in de Brusselse he
kweekscholen, vooral van middelbaar onderwijs (ook in die van
Gent is de taaltoestand niet schitterend) de studie van het
Nederlandsch geene voldoende ruimte inneemt. Daar is voor de
Vlaamschgezinden veel werk op de plank!
Ook de Hofbouwschool, de Nijverheidsschool, de Ambachts- •
scholen en de Beroepschool van Gent vergen voortdurend een
waakzaam oog. Doch wij zullen waken.
Verheugend is de houding geweest van onzen toekomstigen
vorst en zijne jeugdige gemalin tegenover onze taal.
Wij zien met vertrouwen tot hen op met de vaste hoop, dat
de opvoeding van het kleine prinsje Leopold hem zal maken tot een
vorst, die rechtvaardig zal zijn tegenover Vlamingen zoowel als
tegenover Walen.
De sympathie voor de Boeren is in het afgeloopen jaar zoo
;;
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mogelijk nog gestegen, dank zij de onvermoeide werking van
het Belgisch Transvaalcomiteit, met zijnen wakkeren Voorzitter
Eeinhard, dank zij de reeks voordrachten eerst door Andries De
Wet en Dr. Vallentin, later door Lonw en Plokhooy in ons
vaderland gehouden, maar dank zij vooral de houding der Boeren
zelf, ons bekend gemaakt door onze Vlaamsche pers, waarbij
ook Fransche bladen moeten genoemd worden als de „Petit
Bleu", die met de Vlaamsche Gazet" weer eene inteekenlijst
geopend heeft voor de vrouwen en kinderen in de kampen; tegen
de sympathie van het Belgische volk steekt de lafheid der
Belgische regeering allertreurigst af,
De kamer van volksvertegenwoordigers heeft zich in de laatste
maand eene onuitwischbare vlek op het voorhoofd gedrukt door
het verwerpen, met 51 stemmen tegen 46, van de dagorde Van de
Velde, over de boerenkampen, die als volgt was gewijzigd geworden.
„De Kamer, diep ontroerd door het ongewoon cijfer der sterfte
en inzonderheid door de sterfte der kinderen in de kampen van
Transvaal en Oranje, drukt den wensch uit dat de maatregelen,
door de Engelsche regeering genomen om die sterfte te doen
verminderen, doeltreffend zouden zijn en gaat over tot de dagorde."
Onze Vlaamschgezinde maatschappijen zij hier dank gezeid
voor den ijver en de geestdrift waarmede de Vlaamsche belangen
in het verloopen jaar zijn verdedigd geworden, zoowel taalbelangen als die der geestelijke- en kunstontwikkeling van ons
volk. Wij willen nog aanstippen den Landdag van den Vlaamschgezinden Katholieken Landsbond van 1 en 2 September laatstleden,
die zeer goed werk heeft verricht; het 5e Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres, dat het wetenschappelijk Nederlandsch
hier meer deed kennen en waardeeren de zoo talrijke en nuttige
lessen der Hoogeschooluitbreiding voor het volk, den bloei onzer
Vlaamsche schouwburgen. Een woord van dank aan den Nederlandschen Boekhandel (Antwerpen en Gent), die krachtig de verspreiding der Nederlandsche boekwerken heelt ter hand genomen
en daardoor aan onze beweging een niet te waardeeren hulp
heeft geschonken.
Hebben wij, in het voorgaande jaar, met afwisselende hoop en
angst de toebereidselen tut het vieren der Guldensporenfeesten
gadegeslagen, thans schijnt de zaak verloren. Onverdraagzaamheid
heeft van de Groeningerfcesten een twistappel gemaakt tusschen
de politieke partijen, die zich thans elk langs haren kant voorbereiden op het vieren der helden van 1302.
Waar de Vlamingen schouder aan schouder moesten staan tot
het ofïicieelmaken van ons mooiste vaderlandsch feest, waaraan
ook de Walen deel kunnen nemen; daar doet het, o, zoo wee,
partijhaat en kleinzieligheid als oppermachtige vijanden van al
wat goed is, ook hier te zien zegevieren.
En wat zal er nu van het Nederlandsch Congres geworden,
dat in Augustus aanstaande in Kortrijk moest gehouden worden ?
Ook daaraan kunnen wij niet denken zonder angst en vreeze.
n

;

Eindelijk willen wij nog eens terugzien op den strijd dien wij
te voeren hebben gehad tegen de eenige maatschappij, die zich
openlijk als verklaarde vijandin der Vlaamschgezinde gedachten
heeft doen kennen, namelijk de „Association flamande pour la
vulgarisation de la langue franchise."
Zij heeft eerst krachtdadig, hoewel zonder het te weten, meegewerkt tot het welgelukken van het 2e studentencongres voor
de Vlaamsche hoogeschool, door hare dwaze plakbrieven, die zoo
talrijk en goed door de Vlaamschgezinden zijn beantwoord geworden; zij heeft den Nederlandschen Hoogleeraar Van Hamel
als een werktuig willen gebruiken, zij heeft zich door den
Provincialen Raad van Oost-Vlaanderen eene gevraagde subsidie
zien weigeren voor haar „profijtelijk boekje", ze heeft haar
kind, „de Taalkwestie", op zijn doodsbed verloochend, ze heeft
Fransche leergangen ingericht, waardoor zij de Vlaamsche beweging niet in het minst heeft geschaad, voor zooverre zij ze
niet heeft gebruikt om laster te strooien en valsche begrippen
over onzen taalstrijd te stichten, zij heeft eene waardige afdeeling
gesticht te Antwerpen en zal ook hetzelfde te Brussel doen, en
eindelijk heeft zij op hare laatste algemeene vergadering in
December laatstleden, het zoo beruchte institut Rachez verloochend, dat nochtans door de stichting harer Antwerpsche afdeeling,
aldaar een hulphuis heeft gekregen.
Hier is onze strijd geen strijd tegen onwetendheid of inertie,
maar een strijd tegen jezuitisme en laffe huichelarij, leugen en
grof bedrog, en dat is wel de lastigste van allen, omdat wjj
walgen van zulken vijand. Minachtende spot alleen past hier,
geen bezadigd, diepdoordacht betoog.
Wie twijfelt er dan ook aan, dat die maatschappij „flamande"
is, wanneer wij in het officieel verslag der algemeene vergadering,
Dinsdag, 10 December, in de Flandre libérale verschenen, lezen

dat een der kopstukken zich heeft gewaardigd de ouders der in
de prijskampen mededingende leerlingen in het Nederlandsch aan
te spreken. Of gebeurde dit wellicht om verstaan te worden en
in afwachting dat die ouders, door de werking der Association
het Fransch genoeg zullen kunnen begrijpen, om de heeren
Vulgarisateurs toe te laten de taal van het land volkomen te
„ignoreeren?" Dat zij de vijand is van de „Vlaamschgezindheid"
steekt zij soms niet onder stoelen en banken, maar wie kan haar
dien haat kwalijk nemen als men hoort dat, in de Athenea der
Vlaamsche steden, door het toedoen dier verfoeide Vlaamschgezinden, de taal van het volk, de taal van uwe geleerden, van uw
hooger en lager onderwijs, o Nederlanders! tot voertaal is aangenomen voor de minderheid der leervakken (o, gruwel!) zoodat
het beruchte institut Rachez te Gent en te Antwerpen tot stand
is gekomen „sans aucune intervention de notre Association, quoi
qu'on en ait dit."
Hierover schrijft het „Volksbelang" van Gent:
„ On slaat hier op de Flaminganten. Iedereen .weet, dat die lieden
niets anders doen dan liegen en bedriegen.
Dit koen protest van den vulgairen redenaar welde op uit een
loyaal gemoed, dat een diepen afkeer voelt voor leugen, bedrog
of welk jezuïtisme ook.
Die mannelijke fiere taal juichen wij van harte toe, want iedereen
te Gent weet, dat niemand onder de Vulgarisateurs bij iedere
groote vacantie bij de ouders der leerlingen van ons Athenseum
en van onze middelbare school heeft rondgeloopen om hunne
kinderen naar het Institut Rachez te drijven; dat niemand onder
de Vulgarisateurs in den Bestuursraad van het Institut Rachez
zetelt; dat nooit een oud-rector der Gentsche Hoogeschool, ijverig
lid der Vulgarisateurs, de prijsuitreikingen van het Institut Rachez
heeft voorgezeten; dat geen enkel donateur van het nieuw gesticht
onder de Vulgarisateurs te vinden is; dat geen enkellid van het
Bestuur der Vulgarisateurs naar Antwerpen gegaan is om de
Sociétê flamande op het banket der stichting van het tweede
Institut Rachez aldaar officieel te vertegenwoordigen en er eenen
warmen heildronk namens de Gentsche Vulgarisateurs in te stellen;
enz., enz., enz.
Dit alles is geschied sans aucune intervention de VAssociation.
Wij hopen eerstdaags daarover eenen plakbrief op onze muren
te zien verschijnen, waarin de verontwaardigde Vulgarisateurs
elke solidariteit met het Institut Rachez zullen afschudden, evenals
zij in den loop van den zomer met klank het blad De Taalkwestie
in 't openbaar verloochend hebben.
Dan hebben wij die flinke daad van eerlijkheid ook naar waarde
geschat; want, zooals men zich herinneren zal, en zooals iedereen
te Gent weet, heeft nooit één lid van het bestuur der Vulgarisateurs het blad in quaestie bestuurd, noch de kopij er van persoonlijk
naar de drukkerij gedragen; nooit heeft datzelfde ijverig lid der
Vulgarisateurs de proeven van dat blad in het lokaal der Vulgarisateurs laten brengen om ze aldaar te verbeteren en persklaar
te maken; nooit werd bevel gegeven aan den drukker iederen keer
geheel het pak nummers der Taalkwestie naar het lokaal der
Vulgarisateurs te laten brengen, om ze door de zorgen van een
bestuurslid der Association flamande van daar uit de wijde wereld
in te zenden.
Dit alles gebeurde nogmaals sans aucune intervention de VAssociation.
Men zou een echte jezuïet moeten zijn, om dit alles te durven
loochenen. Geheel de stad kan er van getuigen."
Verwondert het u dan nog, dat de Association de Vlaamschgezinden haat? Zij immers zijn zoo vijandig gezind tegen de
„chère langue franchise" dat zij ze snood willen verdrijven uit
de Gentsche Hoogeschool, om er het „sale patois", (ons Nederlandsch, a. u. b.) te laten tronen.
Maar de Association zal waken, dat het oude regiem behouden
blijve, want het opdringen van „ce langage nouveau heeft slechts
voor doel „de servir quelques budgétivores."
De Vulgarisateurs werken ook niet voor het Fransch alleen,
want „zij hebben aan de Vlaamsche gemeentebesturen gevraagd
„de studie van Fransch, Engelsch en Duitsch te willen bevorderen." Waarom zij dat niet aan de Waalsche provinciën vragen ?
Die hebben immers aan het Fransch genoeg! Het is daarenboven
een feit in ons Vlaanderen dat al de Franskiljons het Engelsch
en het Duitsch machtig zijn (ja, sommigen zelfs ook eenige
woorden Nederlandsch) terwijl de Vlaamschgezinden, alhoewel ze
hunne kinderen Fransch doen leeren, het volk slechts éene taal
willen laten kennen. Dit is natuurlijk, daar het de weerspiegeling is van den toestand in Frankrijk en Nederland. De Franschen
zijn immers beroemd om hunne kennis der vreemde talen, terwijl de
Nederlanders in hun taaltje ingesloten zitten als in een Chineeschen
muur, verstoken van alle buitenlandsch geestesleven. Wat afschu17
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Vertel eens aan een Duitser, dat wij het uitstekende woord
welijke Flaminganten, die hun volk in den toestand van het
regenscherm bezitten; maar door onze landgenoten bespot worden,
Nederlandsche zouden willen brengen!
als wij 't wagen dat woord te gebruiken en tracht nu die Duitser
Docb, Goddank, de Vulgarisateurs zijn daar:
„Par nos travaux, nous cherchons a démolir la barrière, qui eens aan het verstand te brengen, dat ons Nederlands gevoel
„sépare les riches des classes moins favorisées par la fortune." zich tegen het Nederlandse woord regenscherm ) verzet en met
Dat de Vlaamschgezinden dit doel trachten te bereiken door het verminkte Franse woord'paraplu genoegen neemt. Tien tegen
van de hoogere standen de kennis van de Nederlandsche taal te één dat die Duitser u vraagt . . . . of als hij daarvoor te bevergen, is toch al te dwaas, niet waar! De rijken hebben immers leefd is, zich zelf afvraagt, of op het gebied van de taal dan
geen tijd, om Nederlandsch te leeren, terwijl de werklieden, alle Nederlanders krankzinnig zijn.
Wat mevrouw van der Mandele van de invloed der bonnes
's avonds om 8 uren, na hunne dagtaak, en des Zondags in de
lessen der Association zich in de kennis van het Fransch kunnen zegt, is zeer waar en ik vat niet, dat zij hierbij verzuimt er op
te wijzen hoe dit vroeg- of liever ontijdig aanleren van vreemde
bekwamen.
Hoe slecht de Vlaamschgezinden zijn, heeft ook de heer De talen nog op andere wijze verbasterend werkt. Een kind, dat in
de huiskamer met pa, ma en de bonne een vreemde taal moet
Smet de Nayer bewezen.
Denk eens, gansch onze geschiedenis door, zijn in onz*e ge- spreken, komt onvermijdelik tot het besluit, dat de Nederlandse
westen Fransch en Vlaamsch zoo goed overeengekomen. De taal taal iets minderwaardigs is, een taaltje voor de keuken en wie
van het volk lag immer ten gronde en de fiere Fransche taal onze Hagenaars en onze dieplomaten in het buitenland kent,
stond met haren hiel op Vlaanderens nek. „En, zegt de heer De weet, dat deze opvatting in onze aristokrasie (*) lang niet zeld„Smet de Nayer, toch heeft zelfs het Napoleontische keizerrijk zaam is. Onze koningin doet gelukkig haar best deze onzinnige
„het Vlaamsch niet kunnen vernielen, evenmin als het Hoïlandsch mening tegen te gaan; maar uitgeroeid is de dwaasheid nog
„regiem de studie van het Nederlandsch verplichtend heeft kunnen lang niet. Trouwens, zolang onze hogere standen, wanneer ze
al eens de goedheid hebben hun eigen taal te spreken, die taal
„maken"
„De Grondwet van 1830, zegt hij verder, die de gelijkheid der door gemaaktheid en onnatuur menen te kunnen en te moeten
„landstalen uitriep, heeft aan de misbruiken een einde gemaakt. ' vermooien, is 't voor hun kinderen misschien nog beter in de
(Daar twijfelt nu toch niemand aan!) Die domme Flaminganten keuken een kernachtig, schoon onbeschaafd Nederlands te leren
nebben geen ander doel dan het Noorden van België van de kennen dan in de salons een verwijfd, karakterloos gemiauw vol
vreemde klanken, vreemde woorden en vreemde wendingen.
Waalsche provinciën te scheiden, die snoodaards!
Dat in onze beschaafde kringen de eigen taal in uitspraak en
Heusch, het is een reuzenwerk, zulken kwaadwilligen dommepraat te wederleggen. En toch moet het, want hij wordt geloofd woordgebruik schandelik wordt veronachtzaamd, terwijl er gedoor honderden, die niet beter weten. Komt, Vlaamschgezinden, bloosd wordt over de minste fout tegen de uitspraak of de
regels van Frans, Duits of Engels, dit is zeker even ergerlik
voor ons heerlijk ideaal zij ook die strijd ons niet te zwaar!
als wederom belachelik. En ongetwijfeld geven de vrouwen in
dit opzicht de toon aan; ongetwijfeld zou het kwaad verminderen
als de Nederlandse vrouw een beter voorbeeld wilde geven.
INGEZONDEN.
Ten slotte aan die Nederlandse vrouwen een verzoek.
Geachte Heer Redakteur/
In onze steden wemelt het van winkels met Franse of Engelse
an harte hoop ik, dat het opstel van Mevrouw Egb. C- opschriften en van die winkels gaan jaarliks ontelbaar vele rekevan der Mandele „De vrouw en het Nederlandsch" bij ningen en omzendbrieven uit in vreemde talen gesteld of met
velen dezelfde instemming gevonden heeft of nog vmden vreemde uitdrukkingen doorspekt.
Hoe is dit euvel — dat in het kleine Denemarken op verre
zal, die het bij mij verwierf. Niet alle aanmerkingen, die de
schrijfster op onze spraakgebruiken maakt, zijn nieuw; maar wel na niet zo verbreid is en waarmee wij ons insgelijks de bespotting
zijn ze alle waard net zo lang herhaald te worden, tot men er der vreemdelingen op onze hals halen — in de wereld gekomen ?
Door de dwaze liefhebberij van onze winkeliers om vreemde
eindelik de juistheid eens algemeen van zal blieven in te zien.
Ook dat de Nederlandse vrouw het in haar macht heeft onze woorden te gebruiken?
Ten dele j a ; maar onze winkeliers denken te veel aan hun betaal en daarmee ons eigenaardig karakter te handhaven of verloren te doen gaan, is geen spiksplinternieuwe vondst. Ik neem langen, om er niet op uit te zijn slechts die woorden te bezigen,
waarvan ze weten, dat hun beste klanten er door worden aande vrijheid uit mijn drama'tje Loevesteyn aan te halen:
gelokt.
Wie maakt van ieder volk
Dus op onze eerste standen komt al weer de schuld van deze
Een heir van helden, prat op eigen kracht
gekheid, waardoor onze straten worden ontsierd en ons hele volk
Of bende lafaards zonder zelfgevoel?
tot een voorwerp van minachting en bespotting gemaakt. En wie
Het is de vrouw: de bruid, de ga, de moeder.
winkelen in die standen het meest: de mannen of de vrouwen?
Laten de Nederlandse vrouwen zich dus verenigen en verbinden om geen rekeningen meer aan te nemen, die niet in het
Wie kent de boom, kent ook
Nederlands zijn gesteld, om (zooveel mogelijk) de winkels te
Zijn loten: als de moeder is het kind.
mijden, die met Franse, Duitse of Engelse opschriften zijn ontsierd
Zijn Neerlands zonen thans verslapt, ontaard,
en de winkeliers zullen ongetwijfeld eieren voor hun geld kiezen:
Op Neerlands vrouwen koom' de schuld!
de taylor zal weer kleermaker worden, de coiffeur weer kapper,
de patissier weer suikerbakker.
Dit werd niet voor 1570 geschreven.
Mevrouw van der Mandele heeft wel gelijk.
Maar dat een Nederlandse vrouw nu eens opkomt tegen de
Als iedere vrouw zich nu eens voornam om te doen wat zij
stelselmatige verbastering van het Nederlandse volk door een
kan voor onze taal, om die te veredelen en te verbreiden voor
onoordeelkundige opvoeding, dat is een verblijdend verschijnsel.
zover zij daartoe in staat is, dan waren we ai een heel eind
Bij haar argumenten om onze taal te beschermen tegen ververder.
waarlozing, om die taal hoog te houden en zuiver te gebruiken,
De sosialisten beweren, dat het geld voor onze landsverdediging
zou ik nog willen voegen het argument, dat wij ons door het
bestemd
weggeworpen is en beter besteed zou kunnen worden.
tegendeel zo belachelik maken en wel juist in de ogen van
Ik
ben
niet
blind voor de betrekkelike juistheid van die bewering;
hen, die wij door ons genaaap in het gevlei menen te komen.
maar
zou
wensen,
dat zij er bijvoegden: we zullen ons zelfstandig
Enige jaren geleden vertoefde ik in een hotel te Spa. In dat
zelfde hotel bevond zich een Nederlandse, aristokratiese famielie. karakter door andere middelen voor verbastering en ondergang
Vader en moeder spraken samen Engels; de kinderen hadden weten te behoeden.
Hoogachtend:
een Duitse juffrouw. Toen nu een Duitser die juffrouw aansprak
MARCELLUS EMANTS.
en vroeg, of deze Nederlandse kinderen nooit Nederlands spraken,
(*)
Behoudens
uitzonderingen.
kreeg hij ten antwoord: ja, ook wel eens.
{}) Ofschoon een regenscherm dient om iemand tegen de regen te bescherDe aristokratiese ouders hebben helaas niet gehoord hoe ferm men, zijn onze schouwburgen tegenwoordig van regenschermen voorzien, die
ze toen door die Duitser werden uitgelachen.
dienen om iemand kletsnat te maken. Had men daar geen ander woord voor
Ook in Frankrijk en in Duitsland komt het binnendringen van kunnen verzinnen?
vreemde woorden in de taal voor; maar vergelijk nu eens de
tegenstand, die dit binnendringen daar (vooral in Duitsland) vindt
Wegens plaatsgebrek moeten de lijst der Nieuwe Leden en
met de dwaze en karakterloze aanbidding door ons Nederlanders
eenige
andere stukken blijven liggen.
RED.
van al wat uit het buitenland komt!
]
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81 EGEN ODER STERBEN
Die Helden des Burenkriegs.

HANDBOEK VOOR

RIEKEN EN QEWOWOEH.
Genees- en Heelkundige Gids

Bilder und Skizzen nach eigenen Erlebnissen mit 22 PORT RATS, voor Zuid-Afrika, Atjeh * *
* * Oost- en West-lndië
24 GANZSEITIGEN und 73 TEXT-BILDERN einer Kriegsvan Dn. K E K R CROSS.
chronik und einer Karte des Kriegsschauplatzes von
F R E D .

R O M P E L ,

Parlementsberichiersiatter und Kriegskorrespondent
der „VOLKSSTIMME" i n Pretoria,
mit einer Einleitung von General-major z. D. Dr. Albert Pfister.
I N H O U D : Vorwort. — Wie Südafrika zü seiner weltgeschichtlichen Bedeutung gekommen ist. —
Sitten und Charakter der Buren. — Der Bur auf dem Kriegspfad. — Ohm Paul und Tante Sanna. —
Das Volkslied von Transvaal, für Gesang und Klavier, — President M. T. Steyn, — Das Volkslied
des Oranje-Freistaats, für Gesang und Klavier. — A. D. W. Wolmarans. — Cornells Wessels. — Abraham
Fischer. — Dr. W. J. Leyds. — J. W., Reitz. — Komm.-Gen. P. J. Joubert f. — General P. A.
Cronjé. — Komm.-Gen. Louis Botha. — Gen. Chr, de Wet. — Gen. J. H . de la Rey. — Kapitan
Danie Théron f. — Major Albrecht. — Gen. Ben Viljoen. — Richter J. B. M. Hertzog. — Südafrikas
Frauen und Töchter. — Kleine Chronik des Südafrikanischen Kriegs.'— Karte cles Kriegsschauplatzes.

Gebonden in rijken kleuren-omslag, fraaien druk op zwaar gesatineerd
papier, groot royal formaat met 1 1 9 platen en uitslaand
kaartje oorlogsterrein: f 1.65.
„SI EEG EN ODER S T E R B E N " is een standaardwerk, populair geschreven, naar
officieele en betrouwbare bronnen samengesteld en beoogt aan alle Natiën het volk deiBoeren i n zijn beste zonen: hun voornaamste Staatsmannen en Generaals te leeren
kennen en te doen eeren.
Het geeft naast interessante gebeurtenissen uit den.oorlog, in kernachtigen, prettigen causerievorm, mededeelingen omtrent zeden, levenswijzen en gewoonten, volksaard en
godvruchtige begrippen der Boeren, alsook omtrent hun Staatsinstellingen.

Vijf en Twintig Duizend Exemplaren
werden reeds afgeleverd.
_ _
Geïllustreerd prospectus en de bijzonder gunstige Persbeoordeelingen worden op
aanvrage gratis toegezonden. Verkrijgbaar in eiken solieden boekhandel en bij de uitgevers

Inspecteur van den geneeskundigen dienst.
2de Druk.
Prijs met 11 afbeeldingen in den tekst,
volledig Alphabetisch register, alsmede
lijst van de geneesmiddelen en hun
Latijnsche benamingen gebond on ï n
linnen 268 bladzijden f 2.50
3

JfféP" Ieder die uit den aard zijner betrekking in de Tropen moet verblijf
houde schaffe zich dezen p r a c t i s c h e n
Gids aan ten einde zich bij
ziekten, ongevallen en verwond
op de
meest
en UK t de

ige wijze

meest eenvoudige hulpmiddelen
te kunnen verplegen en te genezen.
De le druk was in 4 maanden
uitverkocht.
Prospectus met volledige inhoudsopgave wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
„NEDERLAND."
's Gravenhage—Pret oria.

U I T G E V E R S - M A A T S C H A P P I J ,, N E D E R L A N D ' '

's- Gravefthage-Pretoria.

TECHNIKUM MITTWEIDA KONIGREICH S ACH SEN.
Höhere Fachschue
l für Elektrotechnik und Maschn
ienbaukunde. Programm etc, kosteno
l s durch das Sekretariat.
Abonneert TT op:

|_|_ J|t|^[D| J ^

Geïllustreerd Weekblad van en voor Nederlanders en Taalverwanten over heel de Wereld, (omvang 16 pag. royal kwarto.)
H O L L A N D I A staat geen bepaalde richting voor. Elk levensverschijnsel, elke uiting van veerkracht en ontwikkeling wordt in het
blad met waardeering vermeld. — Het is een Weekblad om zelf te lezen en aan Vrienden en Verwanten in het Buitenland op te zenden
H O L L A N D I A geeft een kroniek van ons volksleven, maar saamgeperst in kort bestek en daarbij, onafhankelijke uitingen.
H O L L A N D I A geeft alles wat men, als men een aantal couranten en tijdschriften wil bijhouden, ook wel kan vernemen; maar niet
één blad, niet één tijdschrift dat het voor U zóó samenvat, op zoo zelfstandige en oorspronkelijke wijze.
Abonnement: bij vooruitbetaling per jaar ƒ 6 . 6 0 . — Voor Indië en landen der Postunie ƒ7.50.
JPfp~

a

Men vrage een Ex, ter kennismaking, dat kosteloos wordt toegezonden.

Uitgevers: UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND", 's Gravenhage.— Voor ZUID-AFRIKA: Pretoria, A . - T . - B . , Boekh. Postbus 4 9 7 .
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Niet in den Handel.
Verschijnt maandelijks.
Voor België:
postabonnement frs. 2.75
ADVEBTENTIËN
25 Ct. per regel.

Aangifte Lidmaatschap
Secretariaat A. N. V.
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XJitgeyers-Maatschappy „Nederland".—'s Gravenhage, Dordt, Pretoria.

Gew. Lid ƒ 2.50-ƒ 5.Besch. Lid„ 6.
„ 25.—
Begunst. f 25 en hooger.
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Hoofdredacteur: Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE, Dordrecht.
Na zeventig jaar verfransching hebben de Vlamingen het recht
rekenschap te vragen van den Franschen rentmeester.
J.

M A C LEOD.

I N H O U D : Een woord van de Redactie. — ZUID-AFRIKA. (Het Lijden in de Kaapkolonie. — Een Hollandsche Boerenschool
bij Palanka, door H . J . Eaious. — Luitenant G. BOLDINGH f, door Luit. J . EIJSTBN.) — NEDERLAND. (Afdeling Haarlem en Omstreken,
door Dr. J . B . SCHEPERS.

— Afdeeling Nijmegen, door Dr. P. V . SORMANI.) — VLAANDEREN.

(Uit Vlaanderen.) — OOST EN WEST.

(Anno 1 6 5 1 , door prof. J . E . HEERES). — AMERIKA. (Uit een brief van prof. CARPENTER te New-York. — De Nederlandsche Taal
op Amerikaansche Scholen, door D. B.) — INGEZONDEN. (Lezingen vanwege het A . N . V . , door A. B. COHEN STUART) — A L L E R L E I . —

MEDEDEELINGEN. (Jaarverslag Afdeeling Lissabon, door H . WATTEL.) — NIEUWE L E D E N . — U I T EENIGE TIJDSCHRIFTEN. — ADVERTENTIËN.

Leden van Groep B worden dringend verzocht
kennis te nemen van de dagorde der Algemeene
Vergadering onder Rubriek UIT VLAANDEREN.

D

it

is een woord naar aanleiding van het verderop te
vinden stukje van den heer Cohen Stuart. Die verwacht
meer leven i n de Verbondsbrouwerij, uitwisseling van
Vlaamsche en Nederlandsche sprekers, van Vlaamsche en
Nederlandsche tooneelgezelschappen; doen, niet eeuwig zeggen.
Zeker, de wenk is opwekkend. In Nederland is P a u l
Fredericq, wiens naam het eenige gebrek heeft dat de
Hollanders hem maar niet op zijn Hollandsen willen uitspreken, de eenige algemeen bekende Vlaamsche spreker;
niemand heeft als hij de liefde voor het Nederlandsche lied
bij ons herwekt; niemand is als hij de vertegenwoordiger
geweest van het ons steeds nadere Vlaamsche volk. Minder
bekend zijn zooal niet de namen, dan toch de personen van
Max
Rooses, J a n van Rijswijck, P o l de Mont, Mac Leod,
Julius en Maurits Sabbe, Vercoullie, Wannijn, Stijn Streuvels,
Hugo Verriest en anderen. Nadere kennismaking in ernstig

bedoelenden kring, al is die klein, met zulke stamgenooten, die
voor het zoo licht vervluchtende gemeenschapsgevoel de levende,
tastbare bewijzen zijn; wier karaktervolle taalschakeering
een groote bekoring oefent — zulke nadere kennismaking
en de daarbij onvermijdelijke gedachtenwisseling om geestelijke aansluiting van Noord en Zuid, liggen geheel i n de
bedoeling van het A l g . Ned. Verbond.
Omgekeerd naar de Vlamingen kunnen Nederlanders uitgaan. Schaepman deed het vroeger al herhaaldelijk; hij is
voor ginds geweest wat Fredericq was voor hier. Blok,
Hugenholtz, Kluijver, Simons spraken i n den laatsten tijd,
en zeker zijn er meer die als zij werden gevraagd, om de
ernstige bedoeling niet zouden weigeren. B i j deze ongenoemden denkt ieder aan Mansvelt.
Wat het tooneel betreft, die wenk is voor de Afdeelingen
niet zoo licht opvolgbaar. Het is beproefd zooals men weet;
niet eens maar meermalen zijn Nederlandsche gezelschappen
in Vlaanderenland geweest en omgekeerd. Hier hangt alles
af van den geldelijken uitslag. Pakt de vreemde voorstelling,
ó ó dat over en weer het schouwburgpubliek de vertooningen
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begunstigt, dan is liet waar het wezen moet, op het terrein
van
een gezonde mededinging. Dan behoeft geen A . N . V .
er zich verder mee te bemoeien. Pakt de vreemde voorstelling niet, doet zij althans niet naar herhaling verlangen,
dan ook vooreerst geen verdere moeite; het A . N . V . is
geen broedinrichting.
Iets anders is het, en dat zou een dankbare, voor eene
Afdeeling niet te moeilijke taak zijn, dat waar men het peil
van 't Vlaamsche of 't Hollandsche tooneel niet kent, dit eens
wordt getoond, dat men eens laat zien welk soort van
stukken hier en ginds worden toegejuicht, welk soort van
spel zich daarbij heeft ontwikkeld. Het tooneel geeft ook
een kijk op de toeschouwers, en het moet er bij Vlamingen
en Nederlanders steeds om te doen zijn elkaar in het maatschappelijke en geestelijke leven goed te leeren kennen.
Geen gevaarlijker ding dan niet weten. Vóór alles beoogt
het A . N . V . betere kennis over en weer; niet enkel van
Vlamingen en Nederlanders, maar ook van Kolonische Nederlanders en die van 't moederland, ook van Nederlandsche
Amerikanen en Nederlanders in Europa. Dat wij, allen stamgenooten, ons tegennatuurlijk niet om elkaar bekreunden,
dat nauwe aansluiting voor de geestelijke en stoffelijke ontwikkeling van onzen stam noodzakelijk was, dat alles is
juist geweest de aanleiding van het Verbond. Het schromelijk
verwaarloosde braakland van den Nederlandschen stam is
nu
voor 't eerst in ontginning. Men vergete toch nooit dat
bij zulk een ontginning eerst heel wat moet worden gewied
en gespit; als 'tmet beleid gaat, gaat het altijd langzaam,
heel langzaam; 'k eischt taai geduld vooral en goed geloof,
maar zonder kurken ziel. A l s wenken gelijk die van den heer
Stuart worden opgevolgd, werkt men ook i n de Afdeelingen
in de goede richting. Reeds het uitwisselen van enkele
tooneelspelers, wat minder bezwaren heeft, is nuttig en
leerzaam. Zoo ging Laroche reeds naar Noord en Royaards
naar Zuid.
De triomf van Bouwmeester in Parijs was een schittering,
zijn en anderer herhaald optreden in Vlaamsen België zou
meer zijn dan dat.
En
wat nu de onthouding der Afdeelingen betreft, tot
1902 was de oorzaak volkomen gebrek aan kas; nu wordt
dat beter. De wenk van den heer Stuart kan thans dankbaar worden aanvaard.

'•
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ZUID-AFRIKA
Het Lijden in de Kaapkolonie.

at er in de Kaapkolonie omgaat weet men buiten
Zuid-Afrika eigenlijk niet. Men hoort nog meer van
wat er in de twee republieken gebeurt. Strenger dan
over het nieuws uit Transvaal en Vrijstaat waakt de Engelsche censor over dat uit de Kaap. De onafhankelijke
bladen, die de waarheid aan het licht konden brengen, zijn
reeds lang gemuilband. Sedert begin October van het vorige
jaar wordt de censuur ook op de brieven toegepast. Over
de Kaap heeft zich het zwijgen gelegd.

W

Maar intusschen kunnen de Engelschen niet verhelen, dat
de opstand in de Kolonie zich uitbreidt; clat in heele streken
de Boerenepnimando's de baas zijn; clat de republikeinen
gedurig hun gelederen aangevuld zien door Afrikaanders van
beneden de Oranjerivier.
Hoe
is dit te verklaren? Hoe zijn die Afrikaanders, i n
het begin van den oorlog, toen de krijgskans, de Boeren
nog
gunstiger scheen, toen zij door een algemeenen opstand
op den loop van zaken een onberekenbaar groofcen invloed
hadden geoefend, zoo rustig gebleven, — hoe zijn zij nu zoo
oproerig geworden? Waarom tellen zij nu het gevaar voor
hun
vrijheid en leven, hun bezit zooveel minder dan toen?
Wij nebben vroeger al eens te dezer plaatse gezegd, waaraan
die lijdelijkheid o. i . toegeschreven moest worden: de invloed
van
het Engelsche onderwijs; het onmiskenbaar goede in
het Engelsche bestuur; de grieven tegen Transvaal, zij mogen
dan ongerechtvaardigd zijn geweest; het gebrek aan leiding;
het gemis aan voorbereiding op een oorlog; de fout van de
republikeinen dat zij niet sneller en dieper de Kaapkolonie
in trokken; het gevaar, waaraan opstandelingen zich bloot
stellen, Dat alles hield de meerderheid der Afrikaanders terug.
Maar toen is de Brit, door den langen tegenstand van
de Boeren getergd, zijn verliezen niet kunnende verkroppen,
hard en wreed geworden. Met ijzeren hand greep hij in de
Kaapkolonie in, maar niet met rechtvaardige hand. Het eene
onrecht volgde het andere, rustige burgers werden op bloote
verdenking of op de onbetrouwbare heschuldiging van Kaffers
in de gevangenis gezet, moesten daar dikwijls onverhoord,
zelfs onkundig van hun misdrijf of ook van de aanklacht,
langen tijd verblijven. H u n goed werd in beslag genomen;
de ongeregelde Engelsche troepen, ware bandieten soms,
konden straffeloos zich aan hun eigendom vergrijpen. Het
minste wat de Afrikaanders tegen de krijgswet bedreven
werd buitensporig gestraft. Men dwong ze tot verspiedersdiensten tegen de vechtende commando's, waaronder dikwijls
hun
naaste verwanten waren. Opstandelingen werden opgehangen of doodgeschoten, en men dwong hun betrekkingen
en vrienden de terechtstelling bij te wonen.
En zoo is het gekomen, onder dit schrikbewind dat nu al
vele maanden heerscht, dat de geest van verzet, de verbittering, de haat tegen Engeland groeide en eindelijk overal
tot opstand leidde. Hoeveel had de lijdzame Afrikaander al
• geduld! Hij had de Engelschen zien woeden tegen zijn verwanten in de republieken, had hen het oorlogsgebruik met
voeten zien treden, en hun vijand met alle wapenen, met de
hulp van Kaffers en met smalen en schelden zien bestrijden.
Zijn eigen trouw was verdacht gemaakt, gewantrouwd en
bespot. E n nu al die wreedheid, al dat onrecht in eigen
huis! „Nou kan ons tog nie meer.'"
En zoo is het, dat de Kaapkolonie nu over zijn lengte en
breedte gist of reeds i n open verzet is. Slag op slag wordt
daar den Engelschen toegebracht, en — wie weet! — misschien zullen de republieken, als de burgers het maar uithouden, hun redding ten slotte nog aan de Kapenaars te
danken hebben. Maar w ie zal zeggen wat er geleden wordt
m de Kaapkolonie!
r

Miss E m i l y Hobhouse, de edele Engelsche, die door haar
moedige aanklacht tegen de concentratiekampen de Engelsche
regeering gedwongen heeft, althans iets tot verbetering van
het lot der vrouwen en onnoozele kinderen te doen, zij meer
dan iemand anders heeft de aandacht gevestigd nu ook op
het lijden in de Kaapkolonie. Onlangs deed zij het weer in
drie artikelen in de Manchester Guardian, De dagbladen
hier te lande hebben er al iets uit overgenomen. W i j kunnen
er hier echter nog wel een en ander, daarbij onbekende
dingen uit aanhalen.

e n

Een
Engelsche vrouw schreef den 2 4 September 1901,
blijkbaar uit Kaapstad, aan Miss Hobhouse: „ W e aten
Zondag bij vrienden en ontmoetten daar Mevr. Reinecke uit
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C e r e s — Dr. Reinecke is te Malmesbury in de gevangenis mee. Men rilt bij de gedachte aan de vrouwen en kinderen,
gezet en zij zelf is, na een aanzegging een paar uur te voren, die daar op die eenzame hoeven worden achtergelaten, terwijl
hierheen gebracht. De eenige reden die zij voor zulk een het manvolk weg is, en aan de genade van de gewapende
behandeling kon opgeven is dat zij geprotesteerd heeft tegen Kaffers en Hottentotten overgeleverd. De heer Chamberlain
zekere openbaringen van de krijgswet in Ceres."
moet niet zeggen, dat er geen gekleurden gewapend zijn
E n nu moet men eens hooren, waartegen mevr. Reinecke tenzij voor zelfverdediging. Sommige steden en districten
geprotesteerd heeft!
verder het land i n zijn in handen van korpsen, geheel uit
„De jongens op school kregen bevel zich bij de stadswacht kleurlingen bestaande; geen blanke is er bij. W a a r alle
aan te sluiten. In verscheiden gevallen, dat de ouders hun boeren ontwapend zijn, kan men zich voorstellen hoe wantoestemming weigerden, werden deze zwaar gestraft. Mevr. hopig de toestand is."
Reinecke, die zelf twee jongens op school heeft, trok het
In een volgenden blief, blijkbaar van dezelfde schrijfster,
zich sterk aan, en sprak er over met den kolonel, die een dd. 2 October, staat, dat ze dr. Reinecke uit de gevangenis
middag bij haar kwam theedrinken.
gelaten hebben, omdat het te gek was
Zij zeide, dat zij het bijna een moord
hem er te houden, maar nu werd hij
vond om kinderen van 14 en 15 jaar
in een militair kamp opgesloten, en er
een geweer in handen te geven, en
was geen beschuldiging tegen hem!
hun tegenover de geweren te stellen
De schrijfster weet wel iets, dat tot
van de beste schutters in de wereld.
zekere hoogte een verklaring kan
A l s zij stand houden worden zij zeker
heeten: de militairen hadden zijn huis
door de Boeren neergemaaid, en als zij
te Ceres in gebruik.
wegloopen zouden zij bijna even zeker
vallen onder het vuur van de Tommies, in wier vuurlijn zij zouden komen.
Den volgenden dag werd haar man naar
U i t een brief, dd. 9 October 1901
Malmesbury vervoerd en zij naar Kaap— Miss Hobhouse laat de naam van
stad gezonden."
de schrijfsters of schrijvers, meest
Mevrouw Reinecke deed nu haar
Engelschen, en de plaats van herbest om verlof te krijgen met haar man
komst om begrijpelijke redenen weg
naar Duitschland te gaan. Maar al haar
— het volgende:
pleiten bleef vruchteloos. Ook in het
„Ik hoop dat de menschen in
Engelsche parlement kregen afgevaarEngeland rekening houden met de
digden, die keer op keer voor dr.
rebellen die in de Kaapkolonie terecht
Reinecke in de bres sprongen, nul op
gesteld worden wegens „moord" —
het rekest. E n eerst een dezer dagen
d.i. omdat zij, onder den ondragelijken
hebben zijn vrienden gedaan gekregen
druk van de krijgswet, zich bij de
dat hij uit Zuid-Afrika weg mag. Het
commando's hebben aangesloten. Daar
heet nu, dat men hem verdacht inlichzijn de drie onschuldige mannen uit
tingen aan de Boeren te hebben verHannover, in de A a r doodgeschoten;
strekt. '
de vier die in het openbaar opgehangen
zijn te Cradock, Somerzet-Oost, MiddelMaar als het dr. Reinecke, een man
burg en Burgersdorp; drie man doodvan veel invloed, die de Engelschen
geschoten buiten Graaff Reinet; drie
zelfs als dokter diensten bewees, wiens
man eenigen tijd geleden buiten Colesvrouw den Engelschen kolonel op de
berg, en twee onlangs. E n gisteren
thee ontving, als het hem zoo verging,
lazen wij in de krant dat er te Graaff
hoe moet het dan anderen, die zich
Reinet een knaap van twintig jaar
niet zoo krachtig konden laten gelden,
terecht gesteld is — er staat niet bij
vergaan zijn! De briefschrijfster vertelt
doodgeschoten of opgehangen. Ik heb
er nog iets van:
nog van anderen gehoord in Kenhardt,
„Er zijn er duizenden, die dit land
en ik durf zeggen dat er elders nog
niet kunnen verlaten en wier bron
meer geweest zijn. Maar al de bovenvan inkomsten onder de krijgswet hun
genoemde gevallen waren openbare
ontnomen wordt. Minstens twintig van
terechtstellingen,
waar veel volk bij
de voornaamste ingezetenen van Ceres
was, soms vrijwillig, soms onvrijwillig.
b.v. zijn naar Malmesbury vervoerd
Alle omstandigheden in aanmerking
en een grooter aantal menschen uit
genomen waren die mannen feitelijk
Malmesbury naar Ceres, en zoo gaat
oorlogvoerenden . . . "
het ontwortelen en verplaatsen het
heele land maar door. E n wat het
geld verdienen voor zijn gezin betreft
is het bijna even erg weggevoerd als
Een brief van 25 September 1901
gevangen gezet te w orden.
behandelt het geval van de twee
„Er schijnt nog een andere maatdames Hertzog. De man van mevrouw
regel bij de militairen in zwang te
James Hertzog was toen al een jaar
komen. Verleden week is, naar i k
Luit. BOLDINGH in marschtenue (zie blz. 17).
ongeveer op Ceylon krijgsgevangen;
hoor, de heer de Wet, een van de
afgevaardigden van het volk die in Engeland zijn geweest, de man van de andere mevrouw Hertzog is rechter Hertzog,
naar het militaire kamp te Matjesfontein gezonden, en de die nog op commando was en waarschijnlijk nog is, al hoort
heer Pretorius, lid van den wetgevenden raad, een van de men tegenwoordig weinig van hem. (Volgens een gerucht
hoogst geachte mannen i n den lande, naar het militaire kamp zou hij geen commandant meer zijn.) De twee dames zijn
in de Aar. W a t dit beteekent, kan ik mij *niet begrijpen. zusters. H u n vader, de heer Neethling, is een gegoed man.
„ W a a r rebellen zich in tamelijk grooten getale bij de Hij w i l gaarne voor zijn dochters zorgen, maar zij waren
commando's hebben aangesloten, nemen de militairen, naar in het kamp te Port-Elisabeth en hij kon ze er niet uit
ik verneem, uit de hoeven de etenswaren en anderen voorraad krijgen. Een verzoek aan Lord Kitchener leverde niets op.
T
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De twee vrouwen werden naar een ander kamp gezonden,
de vader kwam zelfs niet te weten waar. De vrouw van
rechter Hertzog was al bijna een jaar van haar klein kindje
gescheiden gehouden.
Hier een ander verhaal. Te Somerset-Oost zat iemand
weken lang in de gevangenis, zonder dat er zelfs een
beschuldiging tegen hem uitgebracht was. Ten laatste liet
men hem los. Twee vrienden ontmoetten hem op straat en
wenschten hem geluk met zijn bevrijding. Zij werden in
hechtenis genomen en opgesloten. „ J e knijpt je zelf soms,"
schrijft de verhaler aan Miss Hobhouse, „en denkt: is dit
alles mogelijk, zijn wij niet in Rusland ? W a t kan er gedaan
worden? Zijt gij allen machteloos? A l l e ongerechtigheid,
onder de krijgswet bedreven, voert eenvoudig dagelijks nieuwe
recruten voor de republikeinsche troepen aan!"
Een ander schrijft: „ D s . Ackerman en ds. Perold, die
tot gevangenisstraf zijn veroordeeld, kwamen teTokai(waar
de redacteuren gevangen zitten) aan elkaar geboeid, met
veertig andere politieke gevangenen in denzelfden toestand."

* * *
Een groote plaats i n de stukken van Miss Hobhouse beslaat
de roerende beschrijving van de laatste uren van W i l l i e Louw,
den 2 3 November te Colesberg ter dood gebracht. D i t is
wel het treffendste verhaal uit de lijdensgeschiedenis, die zij
verhaalt. A l s een martelaar, kalm en berustend is deze jonge
held gestorven. Maar dit verhaal heeft al de ronde gedaan
in de dagbladen. Een korte aanhaling dus maar uit den
brief van mevrouw Reinicke, de zuster van W i l l i e Louw,
aan haar ouders ds. en mevr. Louw, geschreven den dag na
zijn dood. Hij was een jonge man, geacht en gezien, van
voorbeeldigen levenswandel. Maar hij had de wapens voor
de republieken opgenomen. Op commando leidde hij vaak
de godsdienstoefening.
Den ochtend van den dag dat hij sterven zou ging mevr.
Reinicke om half elf met Andries en Minna, kinderen van
haar, naar de gevangenis. Zij bracht een half uur i n dè
cel door. W i l l i e had het meisje op de knie en den jongen
tegen zich aan. „Het was een heel gelukkig half u u r / '
schrijft zij. „Hij was vroolijk en opgewekt, en sprak van
Gods groote goedheid, die hem met zooveel goede dingen
begiftigd had: dat jullie hier bent, die bloemen, dierbare
brieven, de Bijbel, en bovenal Zijn eigen tegenwoordigheid,"
zeide hij. E n hij sprak vervolgens van den wonder baarlijken
vrede en de liefde, die hij diep in zijn hart voelde, een
vrede dien niets kon verstoren . . . Toen men ons kwam
zeggen, dat de tijd om was, zeide h i j : „Wel, zuster, dan
moet i k jou groet" — en hij nam lang afscheid van de
kinderen.
„Thuis hoorden wij, dat het vonnis om half twaalf op het
Marktplein voorgelezen zou worden. Allen wilden weten hoe
de gevangene zich hield, en wij wachtten op hét voorbijgaan
van den stoet. Moedig, als een man, ging h i j ; rechtop, met
een fermen, bedaarden stap. Zijn gezicht was blozend en
schoon. De voorlezing van het vonnis duurde slechts enkele
minuten, en toen hij terugkeerde was de kleur niet uit zijn
gelaat geweken, en de kracht niet uit zijn gestalte — hij
was onveranderd.
„. . . Om twee uur ongeveer waren wij er (mevr.
Reinicke en haar man, in de gevangenis). Wij vonden
W i l l i e kalm bezig de weinige dingen die hij gebruikt had
bij elkaar te doen om ze door Boezak i n een doos naar
huis te laten brengen. Toen de doos weg was, sloeg ik
mijn armen om zijn sterken nek, en hij boog over me neer;
en, terwijl zijn hoofd op mijn schouder .lag, zeide i k : „Al
ging ook ik een dal der schaduwe des doods, i k zal geen
kwaad vreezen, want Gij zijt met mij, U w stok en U w staf
die vertroosten mij."
De drie spraken nog eenigen tijd over godsdienstige dingen,
en toen W i l l i e over zijn ouders. Hij had verdriet om hunnentwil, maar zij moesten moedig wezen. E n weer spraken zijn
zusters en zwager van dingen des geloofs en „de kalmte
e n

en de sterkte, waarmede hij luisterde en soms ook meesprak
waren verwonderlijk en schoon." Men bracht hem een kop
koffie. E n hij gaf de boodschap mee terug: „Zeg tog dankie,
maar ik het tog nie nou lust ver koffie; i k heb iets beters."
„Je meent," zeide zijn zuster, „dat je proeft van het water
des levens?" — „ J a , ja, dat doe i k " , was zijn antwoord.
Een gebed samen uitgesproken was het slot.
Zoo stierf een van 's heeren Chamberlain's bandieten.

*
Hier een ander verhaal. Ds. John Murray, zoon van dr.
Andrew Murray, was zendeling onder de Kaffers in Transvaal.
Tijdens zijn afwezigheid kwamen de Engelschen en verbrandden zijn huis en zendingsgebouw, en voerden zijn vrouw
en kinderen w é g . Hij zelf kreeg later werk in Kaapstad.
Maar daar bezondigde hij zich aan het schrijven van een
briefkaart, waarop hij zette, dat de Engelschen met dezen
oorlog te veel hooi op hun vork hadden genomen. Daarvoor
moest hij drie maanden dwangarbeid verrichten, en daarna
werd hij als krijgsgevangene naar Indië weggevoerd,
Een Engelsche schrijft, dd. 18 September 1901: „Wij
zouden gaarne de aandacht van de vrouwen in Engeland
vestigen op het gevangen zetten van zeven jonge meisjes
van vijftien tot negentien jaar, omdat zij de Boeren toen
zij Murraysburg binnentrokken welkom hebben geheeten . . .
Deze meisjes zongen het Volkslied, wuifden met een vlag
en omhelsden misschien wel hun broers en neven. Daarvoor
worden zij dertig dagen lang in een gewone gevangenis
opgesloten met gemeene Kaffervrouwen."
*

*

*

Voor de afwisseling iets grappigs. Luitenant G. W i g r a m ,
waarnemend bevelhebber te Jansenville, vaardigde den 12en
Augustus 1901 de volgende gedrukte kennisgeving u i t :
„Om begrijpelijke redenen moet het voortdurend hanegekraai
's nachts ophouden. Ingezetenen van de stad zullen er dus
voor willen zorgen, dat zij na den 18en niet meer dan één
mannelijke hoender op kraaileeftijd in hun bezit hebben. Ik
breng ook ter kennis, dat alle honden die na het uur los
loopen aan vernietiging bloot staan."
Een andere proclamie, waard om onthouden te worden,
is de volgende, uitgegeven door majoor-commandant H . Shute
te Graaff Reinet, dd. 11 Augustus 1901: „Het verspreiden
van onwettige berichten betreffende krijgsverrichtingen, hetzij
waar of onwaar, is strikt verboden. Ieder die zulke berichten
in geschreven of gesproken woord i n omloop brengt of
herhaalt zal streng gestraft worden. Wettige berichten zijn
alleen die de censor doorgelaten heeft."
*

In verscheiden dorpen moet aan elk huis een plakaat
bevestigd zijn, bevattende de namen van de bewoners. Komt
er een gast, ook een vrouwelijke, dan moet men haar bij
de politie aangeven, en een kaart aanvragen om haar naam
ook aan te slaan.
Merkwaardig is een brief uit de Paarl, dd. 9 December
1901, een bewijs hoe bang men vlak bij Kaapstad voor de
Boeren i s : „De straten van de Paarl hebben een wonderlijk
aanzien. E l k straatje, dat van den berg afloopt, is met
prikkeldraad afgesloten, en in de straten vindt men hier en
daar wonderlijk uitziende dingen, die men blokhuizen noemt.
Zij zien er uit als reusachtige ronde waterbakken. Een hoop
geld moet er uitgegeven zijn voor die merkwaardige — wat
zal ik zeggen? — voorzorgsmaatregelen."
U i t een anderen brief: „ E e n dame die pas uit Wellington
is gekomen, vertelt ons, dat alle straten daar met prikkeldraad zijn afgezet, en dat er midden op straat vijf of meer
blokhuizen opgericht zijn."
Bij deze aanhalingen zullen wij het laten. Miss Hobhouse
is uit Zuid-Afrika verwijderd, en de censor laat geen
„onwettig" nieuws door. W a t er nu geleden wordt in de
Kaapkolonie kunnen wij slechts gissen. De maat is nog niet
volgemeten.
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nabijheid van het schoolgebouw, dat uit klipsteenen opgetrokken en met gras gedekt, er zeer primitief uitziet.
We wenschen den kloeken, nog jeugdigen onderwijzer van
harte voorspoed toe op zijn pogen om der Boerennatie van
dienst te zijn. Het verblijdt ons, dat zoo verre in het binnenland onze schoone taal nog wordt gesproken. W e zjjn vast
overtuigd, dat voor ons Hollandsen volk in Zuid-Afrika nog
eene toekomst is weggelegd. Doch het oog moet er op
gevestigd blijven. Voor ons volk is Holland straks te klein.
De wereld nochtans is groot genoeg, maar laten we vooral
onze belangstelling daadwerkelijk toonen voor alles, wat onze
stamverwanten in verre landen nog Hollanders kan doen
blijven. Laat ons streven daarop gericht zijn. W e zijn dat
aan ons schoon verleden verplicht. V o l k en regeering behooren
in dezen samen te werken.
H . J . EMOUS.

den zuidelijken driehoek van Afrika aan de Westkust,
ten zuiden door de Cunene van Duitsch Zuid-West-Afrika
gescheiden, ligt nog eene uitgestrekte Portugeesche
kolonie met de kustplaatsen Loando, Benguella en Mossamedes.
Diep in het binnenland hebben zich een aantal Hollandsche
Boeren uit de Zuid-Afrikaansche Republiek reeds meer dan
twintig jaren geleden neergezet. Zij zijn in noordwestelijke
richting doorgetrokken, hebben op hunnen weg met ongeloofelijke bezwaren te kampen gehad, doch eindelijk eene
woonstede gevonden in Humpata. Een blik op de kaart
doet ons met verwondering opmerken, hoe verre deze nazaten
van Hollanders en Zeeuwen, uit het Zuiden komende zijn
doorgedrongen.
E n ook hier hebben zij hunne nationaliteit behouden; ze
zijn zichzelve gebleven.
Luitenant G. Boldingh. t
Nevenstaande illustratie, eene getrouwe reproductie van
een ons gezonden photo, geeft ons het beeld van een groep
Zij strijden nooit om eer, om palm, of lauwerblaaden.
kinderen van die Humpata-Boeren met enkelen hunner ouders
Maar om de vrij heit, hun veel meer dan 't leven waart
en hunnen onderwijzer, den heer P . van der Smit.
LUCAS SCHERMER.
Laatstgenoemde was ongeveer anderhalf jaar vóór dén
oorlog tusschen Engeland en de Republieken uit Nederland
Ook het Nederlandsche leger heeft thans een van zijn gewezen
naar de Transvaal getrokken, waar hij aan het hoofd eener officieren zien vallen in den strijd, door een verdrukte minderheid
gevoerd tegen een tiranBoerenschool geplaatst
nieke
en ruwe overmacht.
werd. Bij 't uitbreken
Moest Frankrijk den kolovan den krijg'bood hij
nel de Villebois-Mareuil
zijne diensten aan de
op het veld van eer verregeering
van
zijn
liezen, Nederland offerde
nieuwe vaderland aan
den luitenant Boldingh.
en toog op commando.
Het moge ons tot beBij Waterval, ten noormoediging strekken dat
de gevallene door zijn
den van Pretoria, belast
kennis, zijn militaire bemet de medebewaking
kwaamheden, zijn werkder krijgsgevangenen en
en geestkracht vele en
ongeneigd om zijn post
belangrijke diensten bebij
de nadering der
wezen heeft aan de goede
Engelschen
overhaast
zaak der vrijheid.
te verlaten, viel hij in
Boldingh was een flink,
hunne handen en werd
degelijk, bekwaam officier.
naar Pretoria gevoerd
Toen wij in 1888 toelatingsexamen deden voor
en daar eenigen tijd
de Artillerie-Cursus Comvastgehouden.
pagnie te Delft, was
Daarop volgde zijne
Boldingh een klein kereluitzetting, 't Was nog
tje, lichamelijk niet bijniet de tijd, waarop de
zonder ontwikkeld, vrij
Engelschen oude manverlegen en zelfs nu en
nen en jonge knapen,
dan onhandig,
Afrikaanders en uit- Kinderen van Humpata-Boeren met enkele hunner ouders en hunnen onderwijzer
Hij slaagde, werd als
den heer P. VAN DER SMIT.
volontair toegelaten, en
landers, ge wapenden en
weldra bleek het dat 't
onge wapen den
overal
kleine
mannetje
een
helder
verstand,
een
„gladde kop", zooals
heen zouden voeren om der wereld te verkondigen, welk
een groot aantal gevangenen zij reeds gemaakt hadden. wij het noemden, bezat.
Daarbij erg bij de hand, liet hij zich nimmer overbluffen door
Zij zetten er toen velen het land uit en zoo kwam ook de
grootere en sterkere kameraden, maar wist door zijn gevatheid,
jeugdige Y a n der Smit terug, door de autoriteiten uitgewezen.
zijn vlugheid en behendig partijtrekken van elke hem gunstige
Zijn hart trok hem nochtans naar de Boeren terug. Natuurlijk omstandigheid zijn stelling te handhaven.
waren de Republieken nu voor hem gesloten. Zoo ging hij dan
In 1891 werden wij benoemd tot 2de luitenant der artillerie
na zorgvuldige voorbereiding den eersten Mei 1901 naar Hum- en dienden gedurende bijna een jaar in hetzelfde garnizoen. Ook
pata op reis. Eerst in het begin van Augustus daaraanvolgende nu bleek het wat er in Boldingh zat.
kwam hij te Mossamedes aan, daar hij eene maand te Benguella
Soms verkondigde hij stellingen en meeningen, lijnrecht
had moeten wachten op reisgelegenheid. Overal op de reis tegen de heerschende in, en dat niet altijd op heldere en
was hem de sympathie voor de strijdende Boeren gebleken. vlotte wijze. Dan werd er soms om hem gelachen, en met zijn
Den 17den Augustus vertrok hij met een drietal Boeren, beweringen den spot gedreven totdat . . . . later bleek dat
die als vrachtrijders te Mossamedes gekomen waren, naar Boldingh het bij het rechte eind had en men hem volkomen
het binnenland, 't Was een recht avontuurlijke tocht, die gelijk geven moest.
Door overplaatsing naar andere garnizoenen geraakten wij van
twaalf dagen duurde, totdat hij in Palanka aankwam. Behalve
elkaar. Slechts nu en dan las ik in een militair tijdschrift een
die plaats worden ook Humpata en Vaalkop als Boeren- artikel van zijn hand en thans bleek het dat hij op duidelijke en
kolonies genoemd. Men heette hem als onderwijzer hartelijk bevattelijke wijze zijn denkbeelden wist uit te werken.
welkom en nadat hij eerst nog tochtjes had gedaan om met
Meestal waren het onderwerpen op het gebied van de taktiek
de menschen kennis te maken, heeft hij eindelijk in 't begin der vesting-artillerie, waaromtrent hij nieuwe denkbeelden verkondigde, denkbeelden meermalen in strijd met de tot nu toe
van November zijne school te Palanka kunnen openen.
Ongeveer veertig kinderen maken van het onderwijs gebruik, gehuldigde beginselen soms op scherpen toon geuit, doch steeds
gaven zijn opstellen het bewijs dat Boldingh had gelezen, nagedacht,
welk getal gemakkelijk tot zeventig kan stijgen.
Het aardige groepje is gefotografeerd i n de onmiddellijke vergeleken en onderzocht en dat hij een scherpen blik bezat
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Evenals zoovele anderen zal bij na korter of langer tijd door
op de gebreken en onvolkomenheden die het wapen aankleefden.
Totdat ik, nu omstreeks twee jaar geleden, hem aan het spoor- het meerendeel zijner landgenooten vergeten zijn, doch laten wij
wegstation te 's-Gravenbage ontmoette. Ik had in de courant voor het oogenblik althans trachten de herinnering aan zijn nobel
gelezen dat Boldingh eervol ontslag uit den militairen dienst had streven te doen bewaard blijven.
Een eeresaluut voor den gevallene!
aangeviaagd en verkregen, doch vernam toen eerst dat hij het
voornemen had in de gelederen der Boeren te gaan strijden.
J . EYSTEN.
Dordrecht, 8 Februari 1902.
„Natuurlijk ga ik naar Transvaal", zei hij, dat spreekt van zelf,
dat moet je doen! Eerst nog naar Essen en Berlijn om het een
en ander te zien en aan te teekenen en dan naar Afrika. Ik ga
als oorlogscorrespondent, doch als ik er eenmaal ben . . . . De
oorlog is binnen één of twee jaar uit, de Republieken zijn dan
vrij en gaan een prachtige toekomst tegemoet. Alles stroomt er
dan heen en ik ben er a l ! "
Helaas! het heeft zoo niet mogen zijn.
De heldhaftige jonge man dacht er zelfs niet aan dat de Republieken onderworpen konden worden, dat hij dan gevaar liep
öf krijgsgevangen öf broodeloos te worden, dat hij van een wellicht schitterende loopbaan in het Nederlandsche leger voor goed
Afdeling Haarlem en Omstreken.
afscheid nam!
Aanvankelijk was zijn plaats in het Boerenleger niet bijzonder
et was Zaterdag 11 Jan. 1902 'en aardige avond in
aangenaam en het duurde vrij lang voor hij op goeden voet stond
de bovenzaal „Vereeniging". W i j gingen luisteren
met onze Zuid-Afrikaansche stamverwanten, die, bij al hun goede
naar
wat de dames Wichers en Mollinger uit Amsterhoedanigheden, echter eigenschappen bezitten, waaraan de vreemdam
ons
zouden
te horen geven aan verzen en toneel en
deling eerst gewennen moet. De overgang van luitenant in het
naar het jonge-dameskoor van Mevr. C.
Nederlandsche leger in tijd van vrede tot
„paardenruiter" bij een commando te velde in
J . Vis—Thieme, merkwaardig genoeg het
Z.-Afrika is dan ook ontegenzeggelijk groot.
enige koor dat zich hier, in deze zangHoogst belangrijk zijn de diensten die
lustige stad, geheel aan de Nederlandse
hij den Republieken door zijn uitgebreide
zang gewijd heeft. Zij verdienen daarvoor
algemeene militaire kennis, zijn practisch
onze hartelike dank en wij hopen dat zij
vernuft, zijn bruikbaarheid als artillerist
eens met 'en programma van oude èn
bewezen heeft. Zijn adviezen op taktisch en
moderne liederen (zie Coers' Liederboek
technisch gebied waren ongetwijfeld van
van Groot-Nederland) voor onze afdeling
zeer veel waarde.
zullen kunnen en willen optreden om ons
Met de Gironde te Louren^o Marques aangekomen (22 Febr. 1900) schreef hij o. a.:
krachtig in ons streven te steunen.
„Van moedeloosheid is geen sprake.
Zaterdag waren alleen de moderne van
Trouwens er is absoluut geen reden voor.
Cath. v, Rennes en Johanna Veth, alweer
De Boeren zijn sterk genoeg al is de overtwee dames, aan de orde. Op verzoek
macht zevenvoudig. In de meeste gevechten
van de jonge-dames zelf, zullen wij ons
wordt door een zeer klein aantal Boeren
onthouden van op- of aanmerkingen.
gestreden. Bij Spionskop, waar in een prachLaten zij voortgaan met zich te oefenen;
tige positie 1500 Engelschen zaten, werden
het doel is de moeite wel waard.
deze er door 300 Boeren uitgejaagd, in een
frontaanval waar tot slot 50 Boeren eigenWat de dames Wichers en Mollinger
lijk stormden, terwijl de rest van af de
ons te horen gaven was van grote verhelling schoot."
scheidenheid.
Omtrent Cronjé schrijft hij:
E r was opklimming in de beide mooie
,De Boeren gelooven nog niet dat Cronjé
voordrachten
van mej. Wichers: „Het
zich heeft overgegeven al was de regeering
lied van de zee" van Hélène Swarth
er Donderdag al van overtuigd. Zij zeggen dat
het praatjes van wegloopers zijn, anders niet.
stond hoger dan het er aan voorafgaande
Cronjé zich overgeven met een paar duizend
„In de smidse" van Marie Boddaert, en
Boeren, dat kan niet, dat is onmogelijk!"
ook de voordracht van het eerste won
„Evenwel hij had geen paarden, alles wat
het van Marie Boddaert's vers. Zouden
paard had is door de Engelschen heengejaagd.
de zuiver lyriese ontboezemingen van
Hij zat in de rivier die men zich moet
Hél.
Swarth
niet
juist
uit de mond van mej. Wichers
voorstellen als een drie M . diepe inzinking in de vlakte, wellicht
twintig M . breed met steile randen en weinig water. Door den biezonder welluidend klinken? Stellig dunkt me. Zouden ze
ons publiek te hoog gaan ? Enkelen wel, maar de eenvoudigste
regen is het water echter gestegen. Hij had voorts vrouwen en
kinderen bij zich, ook zijn eigen vrouw."
toch zeker niet! Geen aanmerking wil dit zijn maar aansporing
Later vertrok Boldingh naar het veld en hier ontpopte hij zich om door te gaan. In het gevoelige ligt haar kracht'
in zijn ware gedaante, die van schrander, onvermoeid, bekwaam
E n juffr. Mollinger? Zij, met die prettige tintelende ogen,
veldsoldaat. Zijn slimheid en handigheid kwamen hem nu bijzonder net geschikt om geestige, opgewekte liedjes voor te dragen,
te pas. Een van de eerste commando's waarbij hij zich aangezij deed dat ook en wel Afrikaanse gedigte
sloten had, was tot het besluit gekomen om zich aan de Engela. Die kraai en die jakhals
schen over te geven. Boldingh vernam het op de een of andere
b. Die gebarsten Padda
wijze, doch zeide niets. Toen de overgave een paar dagen later
werkelijk plaats had, was hij echter spoorloos verdwenen om
(fabel na die Frans). E n of ze sukses had! Het was in één
eenigen tijd later weer op te duiken als lid van den staf van dien woord schitterend. Toch deed zij meer en ze werd Badeloch,
genialen troepenaanvoerder, generaal de Wet.
die uit de droom wakker wordt en haar viezjoenen vertelt;
Wie zijn brieven, in het Handelsblad gepubliceerd gelezen heeft,
kan zich eenigszins een denkbeeld vormen van hetgeen in dien tijd bij ze zei: de Rey van Burghzaten en het
Waer werd oprechter trouw
het Vrijstaatsche leger gedaan werd, hoe B . steeds onververenigd met die kloeke verschijning, die echte Germaanse
schrokken en vol moed bleef.
Totdat eindelijk de dag kwam die voor hem een der laatste jonge vrouw, ze deden mij denken aan de vrouwen daarzijns levens zou zijn, de noodlottige dag waarop, behalve zoovele ginds, éénmaal ook zo gezond, zo krachtig; maar toen zij
andere dappere strijders, Kritzinger en hij zwaar gewond en ge- zelf ons ook noch liet horen:
vangen genomen zouden worden, hij om enkele dagen later dien
A l s dit so moet kom (vrijheidslied),
grooten stap in het duister te doen, waarvan niemand onzer toen voelde i k te inniger onze stamverwantschap. De arme,
terugkeert.
;;
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kloeke Badeloch en deze vrouw-van-nu, die als 'en ZuidAfrikaanse optrad, ze werden één. Ten slotte kregen we
noch 'en aardig blijspelletje: Het Brautlied van Aleid.
E n daarmee ben ik met de vrouwen, die deze avond
deden slagen, klaar en blijft mij noch te vertellen dat onze
voorzitter, Dr. A . H . Garrer, van deze gelegenheid gebruik
gemaakt heeft om in 'en kernachtige inleiding het doel van 't
Algemeen Nederlands Verbond noch eens uiteen te zetten, de
leden op te wekken om mee te werken, dat onze vergaderingen
wat meer rezultaten opleveren voor ons zelf en voor anderen,
door hun oprechte toewijding in onze zaak te tonen. Trouwe
opkomst van de leden en aansluiting van nieuwe leden
konden alléén maken dat onze Afdeling werkelik wat ging
betekenen.
E n de rezultaten? Aansluiting van 3, zegge drie leden:
2 vóór, 1 na de avond, deze laatste om het genotene. De
geldelike? Laten we er maar over zwijgen.
Haarlem.

J . B . SCHEPERS.

Afdeeling Nijmegen.

D

oor de afdeeling Nijmegen van het A . N . V . was
gisteren een feestavond georganiseerd, die bijzonder
goed geslaagd mag heeten.
Eerst gaven de heeren van Beuge en de Vries een sonate
voor viool en piano ten beste. Een rede, of liever een gloedvolle improvisatie van D r . Kiewiet de Jonge werd voorafgegaan en gevolgd door eenige Nederlandsche liederen,
verdienstelijk gezongen door mej. M o l uit Utrecht.
Waarlijk, de musici verdienden den dank, van al hun
hoorders, omdat zij hun schoone kunst geheel belangeloos
in dienst hadden gesteld van een schoone zaak, evenals
Dr. Kiewiet de Jonge, die door zijn rede toonde, hoe heerlijk
het is, wanneer een man met warm gevoel bezield is voor
een groote en hooge gedachte en door zijn welsprekendheid
dat warm gevoel aan zijn hoorders weet mee te deelen.
De toegang tot deze bijeenkomst w as geheel kosteloos
voor leden en niet-leden.
U i t alles bleek duidelijk, dat er leven heerscht in de
afdeeling Nijmegen. De verdienste daarvan komt voor een
groot deel toegaan Jhr. O. van Nispen tot Sevenaer, l i d
der 2de kamer, wiens belangstelling in de zaken der afdeeling bij anderen belangstelling weet te wekken.
r

Nijmegen, 3 Februari 1902.
Dr.

P.

V.

SORMANI.

UIT VLAANDEREN.
De leden van de Zuid-Nederlandsche groep,
die de minimum-bijdrage betalen en die dus
„ N e e r land ia" als postabonnement ontvangen,
worden beleefd verzocht voor al wat den besteldienst van dit blad betreft, zooals klachten, adresveranderingen, enz., zich u i t s l u i t e n d te wenden
tot hun postkantoor of hunnen brievendrager. De
andere leden gelieven te schrijven aan den Penningmeester der groep: den heer Eg. De Backer,
Van Hulthemstraat 52, Gent.
Nieuwe toetreders tot het Alg. Ned. Verbond,
die wenschen de minimum-bijdrage te betalen,
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kunnen zich 't best aanmelden door op de post eene
inschrijving te nemen op „Neerlandia", voor
heel het loopende jaar, tegen storting van
fr. 2,75. Enkel zij die verlangen b e s c h e r m e n d
lid te worden, wezen zoo goed het te laten weten
aan den Penningmeester, met opgave van het
bedrag, dat zij jaarlijks wenschen te storten,
Verantwoordelijke Redactieraad voor de Eubriek „Uit
Vlaanderen": Mej. R. de Guchtenare, H . H . Lybaert,
Fabri, Gr. Lefèvre, Fredericq, Gottigny, Minnaert,
Meert, Van Hauwaert.

Algemeene Vergadering van Groep B.
De Leden van Groep B
worden hierbij uitgenoodigd om de Algemeene Vergadering bij
te wonen van hun groep, welke zal plaats hebben Zondag 2 Maart
1902, Lokaal Oude Beurs, Groote Markt 19 te Brussel, te 2 u.
stipt 's namiddags.
Dagorde.
1. Verslag van den Secretaris.
2. Verslag van de commissie van nazicht der rekeningen v. d.
Penningmeester.
3. Groeningenfeest.
4. Wetsvoorstel Coremans: Toepassing van de Taalwet van
1883 op de vrije gestichten van Middelbaar Onderwijs.
5. Toepassing van de Strafwet.
6. Het Fransch in de Lagere School.
• 7. Toepassing van art. 12, § 2 (voorstel Tak Brussel).
8. Aanmoediging van leerlingen, die zich in de studie der
Nederlandsche taal onderscheiden.
9. Vernieuwing van V3 van de leden van het Bestuur (Art. 5
Grondslagen) in vervanging van Mevr. Oortebeeck (ontslag) en
de H H . Fredericq, Mac Leod, Rooses, Bauwens, v. d. Linden,
T'Sjoen, Van den Weghe (volgens art. 5 grondsl. niet herkiesbaar).
10. Overtreding van Art. 13 v. d. Wet van 26 Maart 1900 door
de Nationale Bank (Tak Brussel).
11. Over de wezenlijke roeping van het Algemeen Nederlandsch
Verbond (Tak Brussel).
Be Secretaris

De Voorzitter

H . MEERT.

J . OBRIE.

E

en Gentsch lid, dat behalve in een brief aan de Redactie
ook in een brief aan het Fondsenblad (Gent) lucht gegeven
heeft aan zijn ergernis, heeft aanstoot genomen aan de op
deze plaats gebruikte uitdrukking „jesuitisme" in het Nr. van
Januari en is van oordeel, dat men door het gebruik van dat
woord minachting aan den dag legt voor de orde der Jesuieten,
bij welke vele onzer katholieke leden hun opleiding genoten hebben.
Het is ons geen enkel oogenblik in de gedachte gekomen, dat
wij door het gebruiken van dat woord minachting zouden toonen
voor een geestelijke orde, evenmin als wij zouden meenen de
vrouwen te beleedigen door van verwijfdheid te spreken of de
menschen uit den boerenstand door het woord boerenbedrog
te gebruiken. Doch we betreuren oprecht, dat het woord jesuitisme
ons medelid heeft geërgerd en zullen er voortaan voor waken,
dat op deze plaats geene uitdrukkingen voorkomen, die aanstoot
kunnen geven.
*

*

Op Zondag, 19 Januari had de algemeene vergadering plaats
van den Gentschen Tak van het A . N . V .
Nadat de heeren Secretaris Van Hauwaert en Penningmeester
Van Rijn verslag hadden uitgebracht over de werkingen van het
bestuur in het laatste halfjaar, en over den toestand der kas,
en dit met algemeene stemmen was goedgekeurd, ging men over
tot de vernieuwing van de helft van het bestuur. De volgende
leden werden daartoe aangewezen: Mejuffer De Guchtenare, de
heeren J . Lefèvre, K . Lybaert, H . Logeman, H . Meert, J . Obrie,
K. Van der Cruyssen, O. Van Hauwaert, G. Van Rijn, J . Vuylsteke.
Nog werden de punten aangeduid, welke de Gentsche Tak
wenscht gebracht te zien op de dagorde der algemeene vergadering van groep B.
De Heer A . Van Waesberghe leest een omstandig verslag voor
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over den taaltoestand in de vrije middelbare scholen, waarna eene
bespreking volgt over de beste middelen om het wetsontwerp
Coremans over dit onderwerp te doen aannemen in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers.
De Brusselsche Tak heeft een nieuw bewijs van bloeiend leven
gegeven, door het Kunstfeest van 26 Januari laatstleden, gewijd
uitsluitend aan Vlaamsche muziek. Werken van J . Blokx, K.
Mestdagh, Joz. Ryelandt, A . Wilford, Tinei, Em, Hullebroeck
en Flor. van Duyse werden uitgevoerd door het gemengd koor
van het A . N . V en door bekwame solisten. De toondichter
A . Wilford, bestuurt het gemengd koor met veel toewijding en
bekomt dan ook den besten uitslag.

*

*

Nauwelijks is door het Antwerpsch gemeentebestuur een eerste
crediet gestemd voor den nieuwen lyrischen schouwburg, of er
ontstaan moeilijkheden bij het kiezen eener plaats er voor. Niet,
dat men over geene gepaste gronden beschikt, maar de vijanden
onzer taal stellen natuurlijk alles in het werk om de oprichting
van den schouwburg op de lange baan te doen schuiven. Dat
de Antwerpsche Vlamingen zich maar niet laten foppen.
Onderwijl wordt „De Bruid der Zee" van Blokx met altijd
hernieuwden bijval voortgespeeld. Weldra beleeft zij hare 25e
opvoering, waarbij waarschijnlijk Prins Albert en zijne gemalin
tegenwoordig zullen zijn. Een nieuwe opera: De Vrouwhens van
Brugge door Melis, muziek van Ern. Britt zal haar eerste opvoering beleefd hebben, wanneer Neerlandia verschijnt.
Een talrijk en belangstellend publiek vulde te Brussel den
Alhambra-schouwburg op Zaterdag 18 en Zondag 19 Januari
laatstleden. Het orkest der befaamde Ysaye-concerten, waardoor
vroeger onze Vlaamsche muziek nooit werd uitgevoerd, bracht
nu, met de medehulp der muziekschool van St.-Joost-ten-OodeSchaarbeek „De Schelde" van Peter Benoit ten gehoore. Het
prachtige stuk werd geleid door den toondichter Huberti, bestuurder der genoemde muziekschool, wien wij hier hartelijk dank
zeggen, daar hij het initiatief der kunstuifcvoering had genomen.

Minardschouwburg dezen dag van veel arbeid met jolige pret
hadden geëindigd.
Eene inzameling voor de vrouwen en kinderen in Zuid-Afrika's
folterkampen sloot het Congres.

Weer zijn twee Boerenoiïicieren opgetreden te Gent, om de
bevolking over te halen tot milde hulp voor de vrouwen en kinderen in de concentratiekampen. Het zijn de heeren De Zeeuw en
Geyer, die voordrachten hielden in het Wil'ems-Fonds, in het
Van Crombrugghe-genootschap en ook de 't Zalwelganers tot
mildheid hebben opgewekt. Ook in andere plaatsen hebben die
heeren tot het volk gesproken, overal warme sympathie en gewaardeerde hulp vindend voor hun menschlievend doel.

Het kan ons geenszins verwonderen, dat de wet op het gebruik
onzer taal in de Burgerwacht in bijna elke stad met voeten
wordt getreden, wanneer wij zien, dat de wetsverkrachting uitgaat van het ministerie zelf. Zelfs daar waar de minister de
korpsoversten aanmaant, toch geene wettelijke bepalingen te overtreden, is hij bezig het zelf te doen, want hij stuurt dien omzendbrief in het Fransch alleen, evenals bijna al de mededeelingen
en officiëele stukken. De briefwisseling, het afnemen van het
examen voor officier, de leergangen daarvoor ingericht, de eedaflegging der officieren, dat alles gebeurt onwettelijk bijna uitsluitend in het Fransch alleen.
Ook het onderricht wordfc bijna overal in het Fransch gegeven.
Moesten de Vlamingen het honderdste, het duizendste deel dier
onwettigheden begaan, de Walen en Franskiljons hadden al lang
eene omwenteling op touw gezet. Die onwil tegen onze moedertaal, die gaat tot verguizing der instellingen en wetten van
hunne „ehère patrie", waar zij in woorden zoo hoog mede loopen,
zal slechts dan een einde nemen, wanneer lager, middelbaar en
hooger onderwijs in het Vlaamsche land op Vlaamsche leest
geschoeid, aan allen den eerbied voor de moedertaal zal hebben
ingeprent.

*

*

Het studentencongres, dat plaats had te Gent op 2 Februari
Het schijnt dat de Société pour la Vulgarisation de la langue
laatstleden, mag, evenals de vorige, schitterend gelukt heeten.
frangaise een klein broertje heeft gekregen. Het heet: „L'antiDe zaal van Valentino was bij de meeting van's morgens mooi flamingante, société d'Etudiants Universitaires et de 1'Institut de
gevuld en het publiek toonde door zijn aandachtig luisteren naar Brasserie", en is gesticht met het doel „de Waalsche quaes tie (?)
de sprekers en door zijne luide bijvalsbetuigingen dat het vol- te bestudeeren en zich krachtig te verzetten tegen de Vlaamschkomen instemde met de eischen der studentencommissie. De gezinde overdrijvingen."
heeren J . Lefèvre, De Munnynck, Gottigny, Plancquaert, PrayonNu zullen we 't kwaad krijgen!
van Zuylen en Reinhard namen beurtelings het woord, bewezen
onwederlegbaar de noodzakelijkheid eener Vlaamsche hoogeschool,
vernietigden al de argumenten, die er tegen zijn ingebracht en
Het Belgische Roode Kruis heeft eene afdeeling gesticht in
wezen de middelen aan om de Vlaamsche Hoogeschool te verons
Vlaamsche Gent, maar het reglement noemt de Fransche taal
krijgen. Allen drukten de vaste hoop uit, dat wij ook dien strijd
winnen zullen. De vergadering eindigde met het stemmen der de officiëele taal der Vereeniging en duldt geene andere in de
vergaderingen. Dat is gebleken in de Algemeene Vergadering op
volgende dagorde:
27 Januari. Een lid, dat aan 't Roode Kruis reeds menigvuldige
„De honderden Vlamingen, vergaderd in Valentino op Zondag
diensten heeft bewezen, wou een opheldering krijgen. Hij had het
2 Februari 1902, gehoord de verschillende sprekers, besluiten de
ongeluk Vlaamsch te spreken. Nauwelijks had hij den mond
regeering en de kamers uit te noodigen zoo spoedig mogelijk
geopend of een der bestuursleden, Dr. Verbrugghe viel hem op
eene wet aan te nemen, die de trapsgewijze en volledige veronvriendelijke wijze in de rede, om hem te doen opmerken, dat
vlaamsching der Hoogeschool van Gent een aanvang doet nemen."
„het Fransch de officiëele taal is van het Roode Kruis en volgens
Om 3 uren 's namiddags had in de Notarissenzaal het congres
het reglement geen andere in den schoot dier maatschappij mag
der studenten plaats. Daar werd verslag gedaan van de werkzaamgeduld worden" zoodat men nu ook al niet meer waardig is zijn
heden van de Studentencommissie in het afgeloopen jaar en het
lijdenden evennaaste bij te staan, als men Vlaming zijnde, zijn
antwoord kenbaar gemaakt van de Volksvertegenwoordigers, aan
taal niet wil verloochenen. Dat franskiljonisme is eenvoudig
wie de Studentencommissie in een brief had gevraagd, welke
krankzinnig.
hunne houding zou zijn tegenover een wetsvoorstel de trapsgewijze en volledige vervlaamsching der Hoogeschool vragend. Er
werd beslist aan die heeren een waardig en duidelijk antwoord
te sturen.
Verslag werd uitgebracht over den leerlingenbond der Athenea
van het Vlaamsche land, tot stand gekomen door het initiatief
der Studentencommissie, en over den bond der Vlaamsche bijzondere maatschappijen waarvan de oprichting uitstel heeft geleden, maar thans weder met nieuwen ijver zal worden ter hand
genomen en naar alle waarschijnlijkheid goed lukken zal. De
wensch werd uitgedrukt, dat de leerlingenbond der vrije Vlaamsche
gestichten van middelbaar onderwijs ook zal toetreden tot de
Anno 1651.
vereeniging van al de hierboven genoemde maatschappijen en er
werd besloten, dat afgevaardigden dier verschillende groepen
n 1651 waren de Ambon-eilandan in open oorlog tegen
verscheidene malen 'sjaars zouden bijeenkomen om den strijd
de Oost-Indische Compagnie. De superintendent voor
voor de Vlaamsche Hoogeschool methodisch te leiden.
de Molukken, Ambon en Banda, Arnold de Vlamingh
Eensgezind en bezield met nieuwe werkkracht voor de komende
dagen, namen de oongressisten van elkander afischeid, nadat zij in van Oudshoorn, was van meening, dat ook onder de Christen-

|gp5T-^WL5T|

Ê

I

NEERLANDIA.
hoofden van het eiland Ambon er waren, welke deel hadden
genomen aan of betrokken waren in wat de Nederlandsche
autoriteiten noemden „horribile moort ende schelmachtich
verraet." Men vond echter goed, hun aandeel aan hetgeen
was gebeurd niet al te nauwkeurig te onderzoeken, maar
de Vlamingh noemde het toch wenschelijk, „de selve meer
aan ons te verplichten" en besloot daarom, eenige kinderen
van Ambonsche hoofden „tot ostagiërs" (gijzelaars) naar
Batavia te zenden.
Dit gebeurde: vijf „der principalen soonen" gingen „metter
selver toestaen ende consent" naar het centrum van het
Nederlands gezag in Indië; en Gouverneur-Generaal en Raden
besloten, hen te doen opleiden tot inlandsche godsdienstonderwijzers. D i t plan deelden zij in hun schrijven aan de
Bewindhebbers der O. I. C. (de z. g. generale missive) van
19 December 1651 in de volgende bewoordingen mede:
„Wij sullen deselve alhier in alle goede consten, voornamentlijck i n de fundamenten des Christen geloofs, ende
vervolgens in de heijlige theologie laten institueren, om,
daertoe bequaem sijnde, te sijner tijt tot den kerckendienst
gebruijct te worden, welcke oncosten wij verhopen mette
gerusticheyt der Amboinse quartieren, die daer mede gevordert
wort, mitsgaders mette diensten, die naderhant van deselve
ostagiers verhopen te trecken, wel sullen worden gebalanceert.
Haer institutie sijn voornemens te laten geschieden inde
Nederlantse tale, also het Latijn haer, in hare landen, niet
ofte weijnich te passe can comen, ende het Duijts (d. w. z.
het Nederlandsch) haer meer aen onsen staet verplichten
ende eijgen maecken sal, welcke tale sij seer beswaerlijck
sullen leeren, bij aldien aen het Latijn gehouden worden."
W i j laten het overige schrijven thans rusten, maar wijzen
op het door ons gecursiveerde: in 1651 sloegen G.G. en Raden
het nut van hei leeren van het Nederlandsch aan de kinderen
van inlandsche hoofden zóó hoog aan, dat zij hoopten, dat
het zelfs deze Amboneezen, gijzelaars voor de trouw hunner
vaders, die blijkbaar geen reden hadden, om der Compagnie
buitengewoon welgezind te zijn, „meer aan onsen staet
verplichten ende eijgen maecken" zou.
Delft, Januari 1902.
J . E . HEERES.

" l y T a a r aanleiding van het artikel van den heer van Noppen
| > in het vorige nummer, schrijft prof. W . H . Capenter
van Columbia university in the City of New York i n
een brief o. a. het volgende:
„De geheele uiteenzetting van den toestand treft mij als
in één woord bewonderenswaardig.
Het is ongetwijfeld een ware en kalme schatting van de
kwestie in al haar omvang. Ik weet niet of van Noppens
raad zal worden opgevolgd door enkelen of door de regeering,
maar ik ben overtuigd dat hier een zekere oplossing ligt
voor hetgeen wij ons feitelijk als doel voorstellen. N u rest
ons te zien wat de Hollanders i n het moederland geven om
de verbreiding van hun taal en letterkunde. Ik zie deze
dingen zoo helder en duidelijk als iemand, en ik twijfel geen
oogenblik of wanneer dit voorstel in praktijk wórdt gebracht,
dat dan de slag zou zijn geleverd en de overwinning voor
altijd behaald. Met al zijn gewaande aanbidding der stof
heeft het Amerikaansche volk in werkelijkheid misschien
van alle volken ter wereld de meeste idealen. Is zulk een
ideaal eens gewekt, dan is er geen eind aan het belichamen.
Zoo zal het zijn in dit geval.
A a n het werk! Laat ons, Hollandsche Amerikanen, een
tastbaar bewijs ontvangen van de belangstelling van de
Hollanders in Holland!
m
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De Nederlandsche taal op Amerikaansche
scholen.

I

n

het Michigan-blad De Hope van 16 Dec. leest men:
U i t een artikel in de New York Times, mij onlangs toegezonden,blijkt dat het bestudeeren van de Hollandsche taal
weder is opgevat in een van de Hoogescholen i n New Y o r k .
Men schijnt echter niet te weten dat er nog andere scholen
in Amerika zijn waar de Hollandsche taal wordt bestudeerd.
Tevens mag dit voorbeeld van de afstammelingen der oude
Nederlanders ons, die zoo veel later in dit land kwamen,
wel aansporen om de grondige studie van de Hollandsen
taal — vooral op onze Hoogescholen — te zoeken en de
kennis van onze schoone moedertaal te bewaren voor het
volgende geslacht. Hier volgt in hoofdzaak de inhoud van
het artikel in de New York Times:
Het schijnt bijzonder gepast te zijn dat Columbia University de eerste College in dit land zoude zijn om een stelselmatige studie van de Hollandsche taal- en letterkunde aan
te bieden. Waar elders in Amerika kan deze studie zoo
gepast voortgezet worden als in een Universiteit gevestigd
in de stad, die gesticht werd door Hollanders ? Niet weinig
van de tegenwoordige grootheid van New Y o r k moet toegeschreven worden aan het Hollandsche bloed, dat er vloeit
in de tegenwoordige bevolking. Deze sterke Hollanders,
nadat zij tegen de zee en tegen wreede Spanjaarden gevochten, hun land aan het water ontwoekerd, en vrijheid
voor zichzelven verkregen hadden, trokken uit om nieuwe
koloniën te stichten. De grootste van deze nederzettingen
is de tegenwoordige stad New York, die eenmaal bestond
uit een groep visschershutten, waar alleen de Hollandsche
taal werd gesproken. N a de overgave van New Amsterdam
aan de Engelschen i n 1664, werd de Hollandsche taal nog
gesproken, en hield niet geheel op een levende taal te zijn
tot het begin van de 1 9 eeuw. De vernieuwing van de
studie van deze taal in de stad New Y o r k verdient bijzondere aandacht. Niet slechts wordt de letterkundige studie
van het hedendaagsch Hollandsen daar voortgezet, maar
pogingen worden aangewend om aan het licht te brengen
alle sporen, welke het gebruik der Hollandsche taal nagelaten heeft op de Engelsche taal in die streken waar eenmaal
het Hollandsen gesproken werd. E r werd een circulaire uitgezonden met verzoek dat alle oude Hollandsche boeken en
documenten mochten geschonken worden aan de Bibliotheek
van Columbia Universiteit om daar verzameld en bewaard
te worden. Verder begeert men te verzamelen een lijst van
alle Hollandsche woorden, die thans nog gebruikt worden.
Sommige van deze woorden zijn i n de Engelsche taal opgenomen met slechts weinig verandering in den vorm, zooals
„stoop" (stoep), „boss" (baas), „bowery" (bouwerij), en een
groot getal andere woorden, die zouden kunnen genoemd
worden. Behalve soortgelijke woorden, zijn er vele anderen
in bijzondere plaatsen, die enkel een plaatselijken invloed op
de taal gehad hebben. Men acht de verzameling van zulke
woorden noodig, dewijl zij dagelijks minder gekend en verstaan worden. E n een ieder, die met zulke woorden of gezegden bekend is, wordt verzocht ze op te zenden om de
verzameling te Columbia Universiteit zoo volledig temaken
als mogelijk is. E n elk behoorde zijn best te doen om de
woorden van hunne voorouders, welke in de dagelijksche
taal zjjn ingelijfd, te bewaren.
Het is opmerkelijk, dat in de laatste tijden de aandacht
bijzonder werd gevestigd op de roemrijke geschiedenis der
Hollanders, hun invloed op het nationale leven en volksbestaan, beide in Engeland en Amerika, en dat er thans op
nieuw belangstelling wordt getoond in de studie van de
Hollandsche taal.
D. B .
d e
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Een Museum op Amager.

Lezingen vanwege 't Alg. Ned. Verbond.

W

Op het Deensche eilandje Amager zal een museum worden
gesticht met betrekking tot de Hollanders, die in 1516 dooi
Christiaan II daarheen zijn geroepen.
Het Deensche blad Dannebrog teekent hierbij aan:
De Amagers hebben niet alleen in hun uiterlijk iets bijzonders,
maar de bevolking van het eiland is ook iets heel aparts met
betrekking tot haar afstamming, haar leefwijze en haar privileges
op 't stuk van gemeentebestuur.
„Onze Amagers" heeft het altijd geheeten in Koninklijke besluiten en de Amagers houden er nog altijd van om zich te
noemen „'s Konings Amagers". Christiaan II hield van zijn
Amagers, omdat hij hield van Duifje, en Duifjes moeder hield
haar machtige hand beschermend over haar landslieden. Christiaan
IV gaf aan de Amagers zijn eigen zegel. En door latere Koningen
is de goede verhouding tot de Amagers bewaard.
Het museum wil men liefst maken in den trant van een oude
Amagerswoning. En als men dat in 1916 kon gedaan krijgen
dan zou daarmede op waardige wijze het vierde eeuwfeest kunnen
worden gevierd ter herinnering aan de eerste Hollandsche familie
die zich op Amager vestigde.

ij zijn allen Nederlanders, Mijne Heeren, zeer zeker, 't zij
in Europa, 't zij elders; maar wat wij u verzoeken is:
maak ons de zaak wat smakelijk.
Wij wenschen de stamverwantschap niet op te geven: tusschen
Holland en Vlaanderen, Brabant en Friesland, Zuid-Afrika,
Amerika, Java. Maar, dit aangenomen zijnde, en ons blad Neerlandia trouw opkomende voor dit ons beginsel, nu komen wij u
bidden: laten wij onze beginselen te bóven komen; laat ons
niet indutten bij een eeuwig refrein:
Vaderland, koek en amandelen,
Wij gaan in de maneschijn wandelen!....
Lezingen houden alle propagandisten; liberale, clericale, sociale.
De Alliance francaise heeft aangename conferenties, geeft aan zijn
leden goedkooper toegang tot fransche tooneelstukken. Welnu,
Uit Ons Land.
ook wij, verbonden Nederlanders, moeten werken; 't leven er in
houden.
De heer Mondt, bestuurder van de firma Jacques Dusseau en Co.,
Lezingen. Nuttige, door wetenschappelijke, letterkundige door
kunst-mannen. België en Nederland moeten hun goede sprekers Kerkstraat, stond Donderdagmorgen voor den magistraat te
uitivisselen; elke tak van 't A . N . V . moet mérken, 'ettelijke Kaapstad terecht wegens overtreding van no. 12 der krijgswet
keeren per jaar mérken, dat 't tak is van een levenden boom. regulaties, door een boek genaamd „Nederlandsche Volksliederen"
gecirculeerd te hebben, welk boek seditieuse liederen, of liederen
Aan de ijverige Besturen, om dit te organiseeren!
Maakt ons de kwestie wat smakelijk! Iets van zeer veel berekend om ontevredenheid te verwekken, bevatte; en 2dens dat
beteekenis zou 't wezen als 't A . N . V . wist te bewerken, dat boek op 21 Jan. in zijn bezit te hebben gehad. Uit de getuigenis
geregeld Vlaamsche tooneelgezelschappen hier als gast kwamen bleek dat een militaire speurder op den 17den Jan. in den boekspelen, en omgekeerd de Hollanders in België. Wél gaat Bouw- winkel kwam en een exemplaar van het boek kocht voor 3 s.
meester naar Parijs, wél komen Coquelin en Adèle Sandrock in Het boek bevat o. a. de volksliederen van de vroegere Zuidafrikaansche Republiek en den Vrijstaat. Op 21 dezer kwam
Nederland. N u is 't de beurt van 't A l g . Ned. Verbond I
getuige terug naar den winkel en vroeg of er meer kopieën van
dat boek waren. Beschuldigde antwoordde dat hij het laatste
Leiden, 11 Jan. 1902.
exemplaar aan getuige had verkocht. Beschuldigde zeide dat de
A . B . COHEN STUART.
volksliederen vermeld ook te vinden waren in het „ Groot Nederduitsche Volksliederen.' *) Getuige nam al de exemplaren (2)
van dat boek in beslag op last van kolonel Cooper.
Beschuldigde verklaarde niet te weten wat het boek bevatte.
Het boek was sedert 1897 in voorraad. Het was een liederenboek, doch getuige was verbaasd te vinden dat er volksliederen
in waren. Het volkslied in het boek was echter niet het ware
Transvaalsche volkslied. Het was een lied geschreven door ds.
S. J . du Toit. („Dï vierkleur van ons dierbaar land".) De magistraat uitspraak* doende, zeide dat de verkoop van de Transvaalsche en Vrijstaatsche volksliederen verboden is door de militairen. Aan den verkoop van het Transvaalsche volkslied vond
hij hem onschuldig, want het was gebleken niet het rechte lied
te zijn — het lied dat expresselijk verboden was. Wat den verUit Zurich.
koop van het Vrijstaatsche volkslied betrof was beschuldigde
e hebben hier eene grootere Hollandsche kolonie dan men schuldig aan overtreding der regulaties, al had hij 'tboek veroppervlakkig zou verwachten. Behalve een dertigtal Ne- kocht zonder te weten dat het volkslied ,van den Vrijstaat er in
derlandsche studenten zijn er onderscheidene Hollandsche stond. Hij was in dit opzicht nalatig geweest en zou veroordeeld
worden tot een boete van £ 3 of vijf dagen gevangenisstraf.
families hier gevestigd.
;

W

Er bestaat een Hollandsen leesgezelschap, dat nu al flink bloeit
en bijna alle Nederlandsche maandperiodieken en vele weekbladen
onder de oogen zijner leden brengt. Weldra zal de medewerking
der Hollandsche kolonie gevraagd worden, als in Maart de L i t terarische Lesecirkel Hottingen zijn groote soiree geeft. Deze
vereeniging, de alomvattende club van beschaafd Zurich, denkt
n.l. eene voorstelling te geven van vader Rijn, van zijn oorsprong
tot zijn eind. Het spreekt dat de Nederlanders voor het laatste
moeten zorgen. In het gebouw der Tonhalle denkt men dan tevens
eene Hollandsche kermis te vieren, en pogingen worden al aangewend om ons dien avond ook de vaderlandsche poffers en wafelen niet te laten ontbreken.
(N. B. Ct.)

Nederlanders in Duitschland.
Volgens de jongste volkstelling in Duitschland op 1 Dec. 1900
gehouden, blijkt dat op dat tijdstip 88.053 Hollanders in dat rijk
verblijf hielden; sedert de vorige tellingen een vermeerdering dus
van 37.000.

Het Taalmonument te Burgersdorp.
Uit een brief van den Kaapschen Correspondent van de Telegraaf:
Het taalmonument te Burgersdorp schijnt thans geheel vernietigd; in Maart 1900 verloor het den neus en den rechterarm,
26 December is met een koevoet en een touw het beeld omgetrokken,
hoofd en linkerarm zijn er afgebroken, terwijl een deel van het
ijzeren hek, door het marmeren beeld vernield en verbogen werd
aan den Zuid-Oostkant. Het voetstuk met de bekende inscriptie
staat nog.

*) Bedoeld is het „Nederlandsch Volksliederenboek" (uitgave van de Mij.
tot JSTut van 't Algemeen).

NEERLANDIA.

..MEDEDEE1LINGEN
Jaarverslag Afdeeling Lissabon,
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et vereenigingsjaar 1901 is ten einde en hoewel onze
afdeeling zeer klein is, door het gering getal der alhier
wonende Nederlanders, zoo is het mij toch een waar genoegen te kunnen melden dat gedurende het afgeloopen jaar al
de hier gevestigde landgenooten als leden van den Bond toetraden.
Een der belangrijkste gebeurtenissen was voor ons voorzeker
de aankomst en het onder dak brengen in Portugal van de in
der tijd naar Lourei^o Marques uitgewekene Boeren-strijders, in
de laatste helft van Maart.
Ten einde onmiddellijk zoo veel mogelijk hulp te kunnen verleenen, aan deze van alles ontbloote uitgewekenen, waaronder
zich een groot aantal vrouwen en kinderen bevonden, en tevens
eiken schijn van politiek drijven te vermijden, ontstond uit den
boezem van het Algemeen Nederlandsch Verbond het Ned.
Zuid-Afr. Comité, waarin alle leden zitting namen en waarvan
de heer C. George, Consul Generaal der Nederlanden en der
Z.-Afr. Republiek alhier, tot voorzitter gekozen werd.
Door verschillende giften o. a. van het Hoofdbestuur te Dordrecht,
het Christelijk Nationaal Boeren Comité te Amsterdam, enz. enz,
werden wij in staat gesteld de uitgewekenen van tijd tot tijd
van kleeding, schoeisel, ondergoed, sigaren en tabak te kunnen
voorzien. Ook voor kindergoed werd zorg gedragen daar er
herhaaldelijk geboorten plaats vinden, en ik acht het mijn plicht
er nadrukkelijk op te wijzen dat, in tegenspraak met door enkele
ontevredenen verspreide geruehten, en de omstandigheden in
aanmerking genomen waarin zij zich bevinden, de hier vertoevende
Boeren zich hoegenaamd niet over hun lot te beklagen hebben.
Overvloed is er echter niet en daar er voor pl. m. 1200
menschen (voeding uitgezonderd die voor rekening der Portugeesche
regeering verstrekt wordt en dezelfde is die de troepen krijgen)
heel wat noodig is, houdt de Afdeeling zich voor giften ten
zeerste aanbevolen, die door bemiddeling van het secretariaat
van het A . N . V , kunnen toegezonden worden.
Met Kerstmis werden op voorstel en door bemiddeling van
den heer C. George de kinderen der uitgewekenen om een fraaien
kerstboom verzameld, die onder andere geschenken, een 100-tal
mooie, door Hollandsche en Portugeesche dames aangekleede
poppen tusschen zijn lichtjes droeg en die later onder groote
blijdschap aan de kleinen werden rondgedeeld.
Op verschillende vragen in het afgeloopen jaar door het hoofdbestuur aan het Secretariaat alhier gedaan, werd steeds onmiddellijk geantwoord en van hier uit werden nuttige wenken gegeven
daar waar zulks noodig was.
Het ledental dat in 't begin uit 8 personen bestond, verminderde
met 1 door het vertrek van den heer R. Bos.
Ter gelegenheid van het huwelijks- en verjaringsfeest van H . M .
Wilhelmina hadden gemeenschappelijke maaltijden plaats, waarbij
alle leden aanzaten en ruimschoots blijk gegeven werd van verknochtheid aan Nederland en het huis van Oranje.
Ter gelegenheid van dit laatste feest werd op voorstel van
het Hoofdbestuur den heer C. George het Eerevoorzitterschap
der Afdeeling aangeboden, 'tgeen Z.Ed, met dank aanvaardde.
Vol vertrouwen zijn wij het nieuwe vereenigingsjaar ingegaan
en wij houden steeds in 't oog:
dat elk, hoe laag in schijn,
Wordt nuttig voor 't Verbond, zoodra hij 't wenscht te zijn.
De Secretaris der Afd. Lissabon
H.

WATTEL.

Nieuwe Leden,
(15 Dec—15

Febr.)

Z. Ex. de Gouverneur-Generaal W . Rooseboom.
Raden Mas Toemenggoeng Aris Abdoelmoehni, Regent van
Probolinggo.
Ch. P. I. Blok, Assistent-Resident
Pekalongan.
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J . J . van de Geijn, Leeraar bij het Middelbaar Onderwijs te
Meester Cprnelis.
L . S, Jacobs, Adj. Chef der Staatssp. te
Probolinggo.
P, L . Knottenbelt, Koopman te
Probolinggo.
C. Lekkerkerker, Onderwijzer te
Probolinggo.
Raden Madio, Klerk bij het Post- en telegraafkantoor te Batavia.
I. W. H . Muller, Directeur der Hoofdenschool te Probolinggo.
Raden Mas Prawirokoesoemo, Schrijver bij het Departement van
Justitie te Weltevreden.
F. Reysenbach Hzn, Geëmployeerde b. d. Javasche Bank te Batavia.
P. Veen, Hoofdonderwijzer te
Meester Cornelis.
M . Hofland, Hoofdingenieur te
Probolinggo.
Raden Soewardi, Inlandsen Geneeskundige te Bindjei. (Oostkust
van Sumatra).
Zuster A . Rücksrath, Marnixplein 8,
Amsterdam.
J . Alma, le Luitenant, Schenk weg 63,
Den Haag.
M . J . P. Brendel, Oranjesingel 28,
Nijmegen.
A . Kuipers Fortanier, Ceintuurbaan 181,
Amsterdam.
Mej. A . F. Kraal, Regentesselaan 67,
Den Haag.
Prof. Dr. G. Kalff,
Leiden.
Amsterdam.
H . Th. Karsen, ] g j § . g~é . Binnengracht 973,
J. H . de Bois,
cW | | § Binnenkant 11,
E. van Essen, )
* w-*' Parkweg,
Rotterdam.
L. v. d. Wilk Jr., Zijlweg 249,
D. H . v. E verdingen, opgegeven door Dr. W. van
Delft.
E verdingen te Rotterdam, Westeinde 154,
Blokzijl.
J . W. v. Stuyvenberg, Doopsgezind leeraar,
Utrecht.
M . D. K . S. van Lier, Munstraat 7,
Amsterdam.
Ch. E . H . Boissevain, Roemer Visscherstraat 42,
Maliestraat,
Utrecht.
Prof. Dr. C. A . Pekelharing, \
u a> q
Breda.
Mr. A . P. L . Nelissen,
Mevr. A . Mats--v. d. Stadt,
Zaandam.
* 3
W. P. Vis, Jur. Stud.,
Bakkerbrug 25, Utrecht.
A. E . Dudok van Heel,
Naarden.
P. E . van Kesteren,
Baarn.
W . Pekelharing,
Vossiusstr., Amsterdam.
Bussum.
C. D. Nagtglas Versteeg,
Mr. J . H . Kosters, Departement van Justitie,
Den Haag.
Mr, A . J . van Roy en, Frederikstraat 46,
„
A. Baron van Haersolte, Villa Mignon,
Katwijk a/Zee.
J. H . Insinger,
Luscar, Egypte.
Prof. H . G. v. d. Sande Bakhuijzen, Sterrewacht,
Leiden.
Mr. Z. v. d. Bergh, Advocaat, Prinsengracht,
Amsterdam.
J . van Oven, Jur. Cand. van Eeghenstraat 10,
„
Jhr. J . G. R. de Brauw, Huize Rustenhove,
Kleef.
Jhr. Mr. W . Th, C, v. Doorn, Koninginnegracht 35, Den Haag.
Jhr. A . K . C. de Brauw, Westeinde 28,
„
Mr. M . A . Eekhout, (opgegeven door den heer
Eekhout te Ginneken,) Prinsen Vinkenpark 13,
„
G. A . A . Middelberg, Heerengracht 270,
Amsterdam.
Marie de Wit, Fnidsen,
Alkmaar.
S. F. Duurvorst, Gep. distr. secr. van Ben-Para,
Suriname.
D. J . Holsbeimer, Arrondissementsschoolopziener,
Hoorn.
E. Heldring, Kloveniersburgwal,
Amsterdam.
J . v. d. Weerden, Reguliersdwarsstraat 58,
„
Utrecht.
W. L . ten Holt, Maliebaan 2,
J . C. Annokkée, Oude Rijn 58,
Leiden.
A . Ezerman, Nieuwe Haven 3,
Dordrecht.
G. Marriuz, Hoofd der school,
\ Opgegeven
opgegeven door
door )i Appingedam.
i*.ppmgt
G. de Jongh, onderw. m. u. 1. o. Jden heer Wichers ( Delfzijl,
R. Kranenburgh, Hoofd der school, te Appingedam. \ Qarsthuizen.
Jan van Geer,
Wageningen.
Haarlem.
J . C. Joekes, kapitein ter zee, Wagenstraat 14,
Joannes Tideman, Koninginneweg 68,
„
Dr. P. G. Buekers, Leeraar Gymn. en II. B . S. Bloemhofstr.
„
J . H . Tromp Meesters, (opg. door Dr. J . Hania Pz.) Steenwijk.
J . J . van de Sande Bakhuyzen, Huygensstraat,
Den Haag.
Mej. B . Moll,
'
Utrecht.
Dr, Blécourt,
Hees.
v. Rechteren Altena,
Nijmegen.
B. Enthoven,
„
Jhr. G. C. J , v. Reenen,
„
Th. ten Pol, Notaris,
„
W.- Lampe,
„
W. de Vries, Muziekleeraar,
„
Jhr. A . v. Rijckevorssel v. Rijsenburg,
„
W. H . Drost, Nieuwe Haven 55,
Schiedam.
Jac. Brouwer, Leissingel 6,
Middelburg.
9
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Van foutieve namen of adressen wordt verbetering ingewacht.
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Portretten der Bóeren-Generaals en Commandanten, Gezichten van slagvelden, kampen commandoleven, verwoestingen, stadsgezichten, krijgsverrichtingen, enz.

photographiën: Prijs per stuk op grijs carton 30 X 36 cM. t 0.90.

Van ale voorse
tn
ilgen ook verkrg
jibaar: GLASPLATEN VOOR L I C H T B E E L D E N EN TOOYERLANTAARNS.
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Prijs per plaat f 1.— grootte 8 X 8 cM. (Grootere platen naar afmeting).
Volledige opgaaf der voorstellingen wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
„NEDERLAND".
's-Gravenhage—Pretoria.
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i-Afrk
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SIEGEN ODER STERBEN
Die Helden des Burenkriegs.
Bilder und Skizzen nach eigenen Erlebnissen mit 22 PORTRATS,
24 GANZSEITIGEN und 73 TEXT-BILDERN einer Kriegsehronik und einer Karte des Kriegsschauplatzes von
FRED. ROMPEL,
Par/ementsberichterstatter und Kriegskorrespondent
der „VOLKSSTIMME" in Pretoria,
mit einer Einleitung von General-major z. D. Dr. Albert Pfister.
I N H O U D : Vorwort. — Wie Südafrika zu seiner weltgeschichtlichen Bedeutung gekommen ist. —
Sitten und Charakter der Buren. — Der Bur auf dem Kriegspfad. — Ohm Paul und Tante Sanna.—
Das Volkslied von Transvaal, für Gesang und Klavier. — President M. T. Steyn. — Das Volkslied
des Oranje-Freistaats, für Gesang und Klavier. — A. D. W. Wolmarans. — Cornelis Wessels. — Abraham
Fischer. — Dr. W. J. Leyds. — J. W. Reitz. — Komm.-Gen. P. J. Joubert f- — General P. A.
Cronjé. — Komm.-Gen. Louis Botha. — Gen. Chr. de Wet. — Gen. J. H . de la Rey. — Kapitan
Danie Théron f. — Major Albrecht. — Gen. Ben Viljoen. — Richter J. B. M. Hertzog. — Südafrikas
Frauen und Töchter. — Kleine Chronik des Südafrikanischen Kriegs. — Karte des Kriegsschauplatzes.

Gebonden in rijken kleuren-omslag, fraaien druk op zwaar gesatineerd
papier, groot rayal formaat met 1 1 9 platen en uitslaand
kaartje oorlogsterrein: f 1.65.
„SIEGEN ODER STERBEN" is een standaardwerk, populair geschreven, naar
officieele en betrouwbare bronnen samengesteld en beoogt aan alle Natiën het volk deiBoeren in zijn beste zonen: hun voornaamste Staatsmannen en Generaals te leeren
kennen en te doen eeren.
Het geeft naast interessante gebeurtenissen uit den oorlog, in kernachtigen, prettigen causerievorm, mededeelingen omtrent zeden, levenswijzen en gewoonten, volksaard en
godvruchtige begrippen der Boeren, alsook omtrent hun Staatsinstellingen.

Vijf en Twintig Duizend Exemplaren
_

werden reeds afgeleverd.

Geïllustreerd prospectus en de bijzonder gunstige Persbeoordeelingen worden op
aanvrage gratis toegezonden. Verkrijgbaar in eiken solieden boekhandel en bij de uitgevers

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

„NEDERLAND"

HANDBOEK YOOR

RIEKEN EN QEWOHDEH.
Genees- en Heelkundige Gids
voor Zuid-Afrika, Atjeh * *
* * Oost- en West-Indië
van

D R . K E R R CROSS.

Inspecteur van den geneeskundigen dienst*
2de Druk.
Prijs met 11 afbeeldingen in den tekst
volledig Alphabetisch register, alsmede
lijst van de geneesmiddelen en hun
Latijnsche benamingen gebonden in
linnen 268 bladzijden f 2.50
y

™Ieder die uit den aard zijner betrekking in de Tropen moet verblijf
houde schaffe zich dezen p r a c t i s c h e n
Gids aan ten einde zich bij

ziekten, ongevallen en verwond
op de

meest

en met de

ige wijze

meest eenvoudige hulpmiddelen
te kunnen verplegen en te genezen.
De le druk was in 4 maanden
uitverkocht.
Prospectus met volledige inhoudsopgave wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
„NEDERLAND."
's-Gravenhage—Pretoria.
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's- Gravenhage-Pretoria.

TECHNIKUM MITTWEIDA KÖNI6REICH SACHSEN.
Hiere Fachschule für Elektintetiinik und Maschinenbaukunde. Programm etc. kostenlos durcii das Sekretariat.
Uitgevers-Maatschappij „Nederland".
s'-Gravenhage—Dordrecht—Pretora
i.
H O O F D K A N T O O R : ' s - G R A V E N H A G E . - Lange Voorhout 6 4 - 6 4 a .
Bijkantoor VOOr Zuid-Afrika: ALGEMEENE TRANSVAALSCHE BOEKHANDEL ( A . T. B . Boekh. PRETORIA Postbus 497.)

Uitgave van Werken en Geschriften op velerlei gebied, Kerkboeken enz. - lm- en Exporthandel,
Belast zich met het uitvoeren van alle
OD

orders.
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Niet in den Handel.
Verschijnt maandelijks.
Voor België :
postabonnement frs. 2.76
ADVERTENTIES
25 Ct. per regel.
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Uitgevers-MaatSChappfl „Nederland , -'sQravenhage, Dorilt, Pretoria
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Hoofdredacteur: Dr. H. J. KIEWÏET DE JONGE, Dordrecht.
Wie overtuigd is, dat de geringe getalsterkte van een volk allerlei nadeelen ten gevolge heeft,
moet geneigd zijn de banden nauwer toe te halen, die ons met stam- en taalverwanten buiten
de grenzen verbinden.
C. B SPRUYT.
I N H O U D : Hoofdartikel. — De Nederlandsche tolk te Konstantinopel. — ZUID-AFRIKA. (De Oorlog. — School der Boerenballingen te Caldas da Rainha. (Afbeelding), — Bij de foto.) — VLAANDEREN. (Uit Vlaanderen, — Het Taalparticularisme der
Vlamingen, door A . G . ) — A L L E R L E I . — MEDEDEELINGEN. — U I T EENIGE TIJDSCHRIFTEN. — BERICHT. — ADVERTENTIËN.
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p het Nijmeegsen Congres toonde de heer L . Simons
zijn ideaal van de Nederlandsche Congressen der toekomst. Verbreiding van eigen taal en letterkunde; zorg
voor het lichamelijk, maatschappelijk, geestelijk en zedelijk
welzijn al onzer stamgenooten; deelneming aan den grooten
maaischappelijken hervormingsarbeid van onzen tijd; bevrijding uit het j u k dat den zwoegenden mensch belet zich
te verheffen tot hoogere beschaving; beoefening der vraagstukken van voeding en opvoeding, van handelseerlijkheid,
volksweerbaarheid, volksreinheid, werk- en rusttijden, arbeidsovereenkomsten, volksboekerijen, volkskunst en meer nog,
veel meer. *)
Dr. Schaepman stond op en sprak ongeveer: hulde aan
uw ideaal want uw visioen is dat* van de wereld der volmaaktheid; alles waarover nu i n honderden vergaderingen
ieder het oneens is met ieder, wilt gij brengen i n één hand.
Streef veeleer naar het bereikbare, en wees blij als de belangen onzer taal op de Congressen behoorlijk worden behartigd.
* In zjjn Gidsartikel van November 1901 komt de heer Simons
op deze voorstelling terug.

Het
daverde toen i n de zaal van instemming, wat te
Nijmegen geen wonder was na dien spreker; wat op een
T. en L . Congres geen wonder is na welken krachtigen
spreker ook; maar wat ditmaal ook wel, bij een onvoorbereid publiek zijn grond kan hebben gehad i n de opluchting
na het beangstigende van 'zulk een congrestaak.
Beide sprekers hadden gelijk, de heer Simons met zijn
ideaal, omdat het een ideaal was; dr. Schaepman om het
practische van zijne opmerking. W a n t wie van Congressen
droomt met een werkkring als werd voorgespiegeld, mag
meenen praktisch te zijn, hij is het tegendeel; naar tien
vliegende vogels staart hij met leege hand.
Herhaaldelijk is i n dit blad er op gewezen dat het
A . N . V . , dat een taalbond mag worden genoemd, maar
dat toch in elk geval volgens zijn statuten veel ruimer
werkkring heeft, onontgonnen terrein i n bewerking heeft
genomen. Het heeft gedurende den korten tijd van zijn
bestaan ervaren, dat op stuk van stamleven niet alleen de
belangstelling, maar ook de kennis ontbreekt bij zeer velen,
van wie anders en beters ware verwacht.
Werkelijk laat het tot nu toe de overgroote meerderheid
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der beschaafde Nederlanders koud dat er een Nederlandsche
stam bestaat, dat die krachtiger kan worden door aansluiting.
Op merkwaardige wijze is in de laatste jaren rechtstreeks
en zijdelings gebleken, dat een groot deel onzer landgenooten vóór alles is Zeeuw, Limburger, Drent of Fries, en
dan pas Nederlander. Dit is een erfenis der Republiek, die
het vaderland beperkt hield binnen stedelijke en gewestelijke rechtspalen en volkseenheid versmoorde. V a n Nederlandschen stam was tot voor weinige jaren in Nederland
nauwelijks sprake.
Wilden de Congressen wat de heer Simons zich voorstelt,
zij zouden reeds bij hun geboorte ophouden Nederlandsche
Congressen te zijn, omdat de partijstrijd zich bij ons heeft
gemengd in volstrekt elk geestelijk en maatschappelijk
vraagstuk door hem genoemd. De opvoedende kracht van
het A . N . V . , dat voortaan nauw verbonden zal zijn aan de
Congressen, ligt juist in zijn algemeenheid; het is het eenige
terrein waarop Nederlanders van elke richting op kerkelijk
en maatschappelijk gebied elkaar ontmoeten; een blik op
bestuur en Raad van Bijstand reeds bewijst dat. E n het is
prof. Spruyt geweest, die in zijn Verslag aan de Koninklijke
Academie over het X X I I
Taal- en Letterkundig Congres,
het volgende heeft gezegd dat op de Congressen der toekomst
onverminderd van toepassing blijft: „Hoogst wenschelijk is
het dat er gelegenheden bestaan, waarbij degenen die belang
stellen in de toestanden i n de verschillende landen, waar de
Nederlandsche taal gesproken wordt, elkander ontmoeten en
door persoonlijken omgang de eenzijdige voorstellingen verbeteren, die een kennismaking door brieven en gedrukte
stukken altijd geven moet. U i t dit oogpunt bezien, voldoen
de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen aan
een dringende behoefte. Zij zullen dat nog meer doen, wanneer ook andere landen dan Nederland en België in ruimer
mate vertegenwoordigers zenden.''
s t e

Deze woorden, in '93 geschreven, geven het hoofddoel
aan der Congressen. W i e dit niet aanvaardt of beter wetend
bij ieder nieuw Congres weer de verbaasde speelt, moest
wegblijven of zich schamen telkens na afloop een gat in de
lucht te slaan, het land verbazende door zijn knapheid en
durf. Een Congres voor voeding, voor opvoeding, voor volksweerbaarheid, volksreinheid, voor werk- en rusttijden enz. —
men ziet ze bij voorbaat, planteters en vleescheters,
kerkdijken en wereldlijken, ontwapeners, en volksweerbaren, staatsbemoeiers en vrijlatenden; al de afdeelingen
van zulk een Nederlandsch Congres zouden in plaats van
eenigheid feller strijd baren, tooneelen leveren vol plukharens
en elk voor zich weer splitsen in afzonderlijke congressen
voor plantvoeding, geheelonthouding, christelijk onderwijs,
staatsonderwijs en zoo meer, congressen zooals trouwens reeds
overvloedig bestaan. De gezonde regel van verdeeling van den
arbeid heeft bij voorbaat zoo ingewikkelde en vervlochten
vraagstukken gescheiden.
Een Nederlandsch Congres kan onmogelijk aan zijn doel
beantwoorden, wanneer het niet zorgvuldig mijdt wat een
deel van ons volk en het Vlaamsche in zijn godsdienstige
overtuiging vooral kan krenken. De klacht zelfs dat onze
nieuwste letterkunde daar zoo weinig tot haar recht komt,
is ongegrond; alleen reeds de heftigheid der verwijten bewijst eene prikkelbaarheid die partijzucht verraadt. Letterkunde kan niet worden becongrest, het zij herhaald, tenzij
op kunstenaarsfeesten. Kunst is te persoonlijk om met koelen

zin door de groote, in ontwikkeling, smaak, gevoeligheid zoo
verscheiden menigte, te worden beplozen. W i e een kunst
lief heeft, laat haar niet bebabbelen; zij is immers zieleschat ?
De taal is de volstrekte eenige door eiken Nederlander
zonder voorbehoud erkende nationale en stam-gemeenschapsband. Een Nederlandsch Verbond zonder haar als middel en
doel, kan niet bestaan. E n dit is een natuurlijke verklaring
waarom strenge eischen van wetenschap aan zijn toekomstige
landdagen, de congressen niet mogen en kunnen worden gesteld.
W i e op de congressen komen zijn geen geleerden, zijn geen
vakmannen, het zijn gewone Nederlandsche mannen en vrouwen, van wie een klein deel slechts een vast doel voor oogen
hebben, terwijl de anderen onbewust vooroordeelen afleggen
en in dagen van feestelijke gezelligheid leeren wat zij niet
wisten, dat er een grooter Nederland bestaat.
N u spreekt het van zelf, krachtens onzen volksaard, dat
het gros onzer beteekenisvolle mannen uit de hoogte neerziet op zulke bijeenkomsten, waar de troon onzer onovertroffen ernst en degelijkheid niet prijkt.
Ook zijn zij voor onze mannen van geest een goedkoope
doch welverzorgde speeltuin.
De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen, zei
prof. Spruyt, zullen nog beter aan hun dringenden eisch
voldoen, „wanneer ook andere landen dan Nederland en
België in ruimer mate vertegenwoordigers vinden." Dat is
reeds het geval geweest i n Nijmegen. E n het lijdt geen twijfel
of hij zou zich hebben verheugd i n het feit dat het A . N . V .
vasten voet heeft verkregen, behalve in Nederland, Vlaanderen en Afrika, ook in Oost en West en in Amerika. Hij
zag in het Verbond een gevaar en wilde daarom niet meedoen. „Het is duidelijk, zoo schreef hij, dat de strijd voor
taal en nationaliteit in elk land op zijn eigene wijze moet
gevoerd worden, en dat het Hoofdbestuur van een algemeen
genootschap ter verspreiding der Nederlandsche taal, wegens
onbekendheid met de plaatselijke toestanden, allicht met
grooten ijver en veel moeite . . . . ontzaglijk veel kwaad
zou doen. De echt-Germaansche neiging om baas te blij ven op
het eigen erf en zich niet de wet te laten stellen door een
van boven opgelegd gezag zou ook bij deze aangelegenheid
te machtig blijken om op zij gezet te worden."
Spruyt, wiens stem klinkt als van een levende, heeft
de ijdelheid zijner vrees nog kunnen inzien. Het A . N . "V.
streeft niet naar overheersching, maar laat de Nederlandsche
taal zich vrij ontwikkelen naar plaats en lucht. Het oefent
invloed tot eenheid bij schakeering. Maar is het overtuigd
dat uitbreiding van het Congresprogram naar de bedoeling
van den heer Simons niet alleen van de Congressen het eind,
maar ook van het Verbond zelf de dood zou zijn, evenzeer
is het overtuigd dat waar de belangen der Nederlandsche
taal rechtstreeks worden bevorderd, de werkzaamheid van
onzen stam op stoffelijk en geestelijk gebied tot onderlinge
sterking wordt geprikkeld.

De Nederlandsche Tolk te Konstantinopel.

D

e door den dood van den heer Gr. H . Keun opengevallen
tolkplaats aan het gezantschap te Konstantinopel geeft
den correspondent der N . R . Ct. aanleiding tot de
volgende voor de Ned. Kolonie aldaar en die te Smyrna zeer
belangrijke overwegingen (vergelijk het hoofdartikel in het
Nov.-nummer van Neerlandia 1901):
„Naar verluidt, zal de voor tolk i n opleiding zijnde Neder-
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landsche candidaat in de rechten, door bijzonder ijverig en
hard te studeeren, reeds i n October a. s. naar hier kunnen
komen, om, — zij het dan ook den eersten tijd slechts moeilijk,
door de onbekendheid met land, volk, zeden en gewoonten, —
de opengevallen plaats te vervullen. Tot dien tijd heeft het
gezantschap echter volstrekt een tijdelijken tolk noodig.
Het reeds meergenoemde vreemde jongemensch, dat op het
oogenblik nog op het dragomanaat werkzaam is, kan en
mag daarvoor in geen geval in aanmerking komen. Evenmin
is het wenschelijk, daartoe wederom den tolk-kanselier van
ons consulaat te Smirna, een Gregoriaansch-Armeniër, naar
hier te detacheeren. Maar door zulks te doen, zouden het
gezantschap en de Nederlanders in het Ottomansche rijk
feitelijk, gedurende nog weer negen maanden, geen dragoman
hebben om hunne belangen te behartigen.
Reeds meermalen werd er op gewezen, dat de Sultan en
de leidende Turksche kringen de Armeniërs, sedert de gebeurtenissen van 1895—96, als de grootste vijanden van
troon en rijk beschouwen; als gevaarlijke oproermakers, die
men, helaas, in het land moet dulden, maar met wie men
niet op een voet van gelijkheid w i l verkeeren, en die den
Grooten Heer niet, of althans zoo min mogelijk, in zijne
tegenwoordigheid w i l zien.
A a n het dragomanaat van ons gezantschap zijn nu reeds
twee Armeniërs (de een is Armeniër voor minstens zevenachtste) verbonden. Geeft men hun nu nog bovendien een
derden Armeniër, Ottomansch onderdaan, als chef, dan zal
het volstrekt niet vreemd wezen, wanneer onze legatie bij
voorkomende gelegenheid den Grooten Heer wordt voorgesteld
als een toevluchtsoord voor de Haïcan natie, van waaruit
gemakkelijk de Armenische beweging kan worden bevorderd.
Een ieder, die deze landen, de menschen en de toestanden
alhier kent, uit langjarige ondervinding opgedaan in alle
lagen van de maatschappij en in de hof- en regeeringskringen,
is hiervan vast overtuigd.
Dat het ontstaan van zulke vermoedens niet anders dan
nadeelig voor de stelling van ons gezantschap, maar vooral
ook voor die van de hier gevestigde Nederlanders kan wezen,
is duidelijk. Het geven van bezoldigde ambten, j a zelfs van
eerebaantjes, aan eene diplomatieke missie, aan Ottomansche
christenen, — die allen, en niet geheel ten onrechte, door
de Turken min of meer als hunne natuurlijke vijanden worden
beschouwd, — maakt die missie in de oogen van den Sultan
en zijne regeering altijd eenigszins verdacht.
Dat daarenboven vooral een Ottomansch Armeniër nooit
met het in vele gevallen zoo hoog noodige gezag en de
gewenschte onverschrokkenheid als dragoman, voor de belangen van den v r e e m d e n staat en diens onderdanen,
welke hem kunnen en zullen worden opgedragen, zal kunnen
opkomen, is insgelijks duidelijk. Hij moet er immers altijd
rekening mee houden dat hij altijd onderdaan, d. w. z. de
tot strikte gehoorzaamheid verplichte dienaar van zijn Heer
en onbeperkten gebieder, den Padisjah, blijft, die hem, zoodra
hij zijne vreemde diplomatieke hoedanigheid verliest, zulks
mogelijk zeer zwaar kan laten gevoelen. De nationaliteit
aannemen van den staat, welken hij dient, kan hij niet,
daar zulks, op straffe van eeuwige verbanning uit het rijk,
aan de Ottomannen verboden is.
Door de aanstelling van een Ottomansch Armeniër als
officieelen tolk aan een gezantschap (deze functiën niet te
verwarren met die van hulpdrogmans, schrijvers voor Turksch
of geheime berichtgevers), krijgt die missie dus wel een tolk
in naam, doch geen ambtenaar, die werkelijk in die hoedanigheid,
bij ontstaan verschil over de een of andere aangelegengeid,
met het Paleis of de Porte iets wezenlijk ernstigs zal kunnen
uitrichten.
Het zou, dit alles in aanmerking genomen, dan ook in
vele opzichten aanbevelenswaard wezen, wanneer men voor
de voorloopige vervanging van den overleden tolk wederom
eene keuze deed uit de Nederlanders hier ter stede of te
Smirna. Onder hen zijn ontegenzeggelijk personen aanwezig,
die voor de tijdelijke vervulling der functiën van gezantschapstolk de noodige kennis en geschiktheid bezitten, en daarvan
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bewijzen hebben geleverd, en zich hoogstwaarschijnlijk daarvoor wel zouden willen beschikbaar stellen.
Op die wijze zal er tevens eenigszins worden tegemoet
gekomen aan den al zoo menigmaal dringend uitgesproken
wensch van de Nederlanders in de Turksche Levant naar
nationaliseering, en naar verhollandsching van het personeel
aan gezantschap, consulaten, consulaire rechtbanken, enz.
verbonden, of daar gebruikt en geraadgleegd, en zal er zeer
zeker worden gehandeld in het belang en ten voordeele der
verheffing van het aanzien, van de waardigheid en van de
stelling van Nederland en zijne vertegenwoordiging hier te
lande".

+
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ZUID-AFRIKA
De Oorlog.

W

ij hebben den vorigen keer uit mededeeliugen van
Miss E m i l y Hobhouse iets gezien van het lijden in
de Kaapkolonie. N u wenschen wij iets over te nemen
uit een brief, dien de Times van een gelegenheidscorrespondent uit Worcester in de Kaapkolonie heeft opgenomen en
waarin gesproken wordt over de gevoelens van de Afrikaanders,
die van huis uit trouwe onderdanen van Engeland waren.
De schrijver voert ons binnen in de huizingen van Afrikaanders van Hollandsche afkomst, in de buurt van de
Parel, Stellenbosch, Wellington, Worcester, — oude, deftige
huizen, dikwijls meer dan een eeuw oud. In die landbouwstreken draagt alles zoo den stempel van rust en vrede,
dat men zich nauwelijks kan voorstellen, dat de oorlog
woedt niet ver weg, en de krijgswet haar streng regiment
voert naast de deur. Maar in de lommerrijke boomgaarden,
waar de perziken in hun overvloed hingen, was er slechts
spraak van den oorlog.
Op vele hoeven is het werk gestaakt, omdat er geen
paarden en geen vee is. Ze zijn opgecommandeerd. Een boer
vertelde, dat hem dat in een jaar tijds tusschen de twaalfen vijftienduizend gulden had gekost. Of ook een heele
oogst wordt beneden den prijs voor het leger opgekocht.
Om te beletten, dat de Boeren zich op de hoeven van leeftocht voorzien, mogen zij niet meer dan voor veertien dagen
inslaan. Nieuwe bron voor verlies, want bij kleine hoeveelheden opgedaan zijn de levensmiddelen duur.
Maar de grieven houden daarbij niet op. De Boeren staan
aldoor aan huiszoeking bloot. Weggezonden bedienden wreken
zich door zich bij de stadswacht te verhuren en zich voor
belangrijke inlichtingen op te geven. E n dan vallen zij hun
vroegere meesters lastig. De krijgswet wordt dikwijls hard
en onbillijk toegepast. Dat ontkent men te Kaapstad ook
niet. E r zijn onvermijdelijke euvelen aan de krijgswet verbonden; b.v. heeft men niet altijd de beste officieren ter
beschikking om haar uit te voeren. De oorlog heeft er te
veel noodig.
De trouwe Afrikaanders beklagen zich echter niet, dat
er krijgswet heerscht, zij begrijpen dat die noodzakelijk is,
maar zij zijn diep gekrenkt, dat men hun trouw verdenkt,
blijkbaar uit het verschil, waarmede de krijgswet toegepast
wordt naarmate het menschen van Hollandsche en van
Engelsche afkomst geldt. Zij zien wel in, waarom zij gewantrouwd worden. Het is omdat zij vrij uit de Engelsche
oorlogspolitiek veroordeelen en openlijk genegenheid toonen
voor hun vrienden en betrekkingen, die als Vrijstaters of
Transvalers tegen de Engelschen vechten, en meerendeels
weigeren zich bij de Kaapsche verdedigende macht aan te
sluiten.
„Dat alles doen wij", zoo erkennen zij, „maar toch zijn
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wij strikt loyaal. Wjj willen de Transvalers niet hier hebben.
W i j wisten van het begin af, dat de oorlog maar op één
manier kon afloopen. Stel, dat het anders geloopen was
en Engeland, geslagen, naar de kust had moeten terugtrekken, dan zou er hier binnen drie maanden burgeroorlog
wezen. Engeland heeft ons altijd trouw behandeld. W i j
hadden geen grieven. Voor den oorlog waren we met zijn
bewind volkomen tevreden. W i j willen Britsch onderdaan
blijven, maar wij maken aanspraak op het recht, als strikt
constitutioneele en wettige oppositie, om de politiek van
een gegeven regeering te beoordeelen. W i j zijn van meening,
dat de oorlog een misslag was, en wij maken er aanspraak
op dat openlijk te mogen zeggen zonder voor disloyaal te
worden gehouden. In Engeland hebt gij altijd een regeering
en een oppositie, en de oppositie bestrijdt de regeering
zonder disloyaal te zijn."
De schrijver wierp daar tegen in, dat de oppositie haar
constitutioneele rechten als zoodanig verliest, wanneer er
oorlog is. E n de Afrikaanders weder: ja, maar, dan is de
vijand een vreemdeling, voor ons bestaat de vijand uit bloedverwanten en dierbare vrienden. „Wij denken", zeggen zij,
„aan den tijd dat de oorlog voorbij zal wezen en we willen
dan onze vrienden in het gezicht kunnen zien."
Bijna allen die zoo spreken hebben verwanten onder de
Transvalers en Vrijstaters in gevangenschap of op commando.
Een hunner vertelde, dat zijn zoon, Vrijstater geworden,
gezegd had altijd in de lucht te zullen schieten uit vrees
een verwant te treffen. Men vertelde van een weduwe die
drie zonen heeft, van wie er twee met de Boeren en een
met de Engelschen vecht, en de vrouw leeft in voortdurenden
angst dat de eene zoon den ander zal dooden.
E n daarom verlangen zij vrijheid van spreken en weigeren
zij in Kolonialen dienst te gaan. „Als Britsch onderdaan
zijn wij trouw", zeggen zij, „als niensch kunnen wij het
geweer niet opnemen om onze zonen, broeders en neven
dood te schieten."
De Hollandsche Afrikaanders, met wie de schrijver gesproken heeft, waren het er vrijwel over eens, dat de oorlog
nu uit is, maar dat het overschot van Transvalers en Vrijstaters zal blijven vechten, zoolang er geen amnestie voor
de rebellen verleend wordt. A l s eerlijke lieden mogen zij
ook de mannen, die opgestaan zijn om hen te helpen, niet
in den steek laten. Daarom zijn die Afrikaanders voor
amnestie.
E n dan pleiten zij verzachtende omstandigheden voor die
opstandelingen. Behalve eenige wilde jongelui en nietswaardige bijwoners is er feitelijk geen opstand geweest aanvankelijk, dan in de distrikten die de Boeren bezet
hadden. W a t moesten zij * doen, toen de Boeren er waren?
Zij waren bevreesd voor de straffen, waarmede de Boeren
hen bedreigden; dachten dat ten slotte misschien de Boeren
hun meesters zouden blijven. Bij den tweeden opstand zijn
ook meest alleen bijwoners, die niets te verliezen hebben
in geld noch naam, te wapen geloopen, en dan eenige
anderen, die de krijgswet tot rebellen heeft gemaakt.
Wat den toestand na den oorlog betreft, zijn die Afrikaanders vrij gerust. Engeland zal toch wel de republieken
zelfbesturen geven, zeggen zij, wij zijn altijd vrij geweest.
Engeland zal de Afrikaanders in de republieken ook vrij
maken. W i j zullen zijn als een volk.

*
Ziedaar de hoofdinhoud van den brief, dien wij merkwaardig
vinden, omdat er iets door verklaard wordt van de voor ons
nog altijd eenigszins zonderlinge houding van een groot
aantal Afrikaanders der Kaapkolonie. Intusschen, wij moeten
niet vergeten, dat het een Engelschman is die ons hun
gevoelens mededeelt, een Engelschman, die wel naar onpartijdigheid tracht en blijkbaar, al schrijft hij in de Times,
de opvattingen dier Afrikaanders niet onaannemelijk acht,
maar toch een Engelschman, tegenover wien die Afrikaanders
zich niet geheel vrij zullen uitgesproken hebben.
Wat de bewering betreft, dat de oorlog nu vrijwel uit
is, de la Reij heeft daarvan op het eind der vorige en in

het begin van deze maand een krachtige tegenspraak geleverd.
E n ook wat die Afrikaanders, zeer begrijpelijk, te berde
brachten om de beteekenis van den opstand in de Kaapkolonie
te verkleinen, houdt geen steek tegenover de getallen, die
van de uitbreiding van dien opstand getuigen. Men weet,
dat de gouverneur der Kaapkolonie in November het aantal
opstandelingen op ver over de 11,000 schatte. E n het hooghartige oordeel van deze welgedane boeren over de minderwaardigheid der arme bijwoners komt zeker weinig te pas
tegenover mannen, die, zoo al geen geld of aanzien, toch hun
leven voor de zaak der Boeren wagen. W i j geven toe, dat
als men een oud familiehuis bewoont en de perzikboomen
rondom onder het wicht der vruchten buigen, en het
commandeeren van de paarden en het vee den eigenaar op een
ƒ12,000 verlies te staan kan komen, — dat het dan een
grooter offer is, het geweer in een hachelijken strijd als rebel
op te nemen, dan als arme bijwoner. Intusschen, die bijwoner
heeft het dan toch maar gedaan.
Wie weet echter, misschien komt de tijd nog, dat het ook
die vredelievende Afrikaanders te machtig wordt en zij vrijwillig have en goed aan vernieling prijsgeven, en zij niet
anders kunnen dan ook het roer vatten en op commando
gaan. Ook voor hen kan het uur slaan, dat zij zeggen:
„Nou kan ons tog nie meer."
*

Wanneer men veel over den oorlog geschreven en
in den loop van de gebeurtenissen al zoovele aandoeningen
gehad heeft, van blijdschap over overwinningen der Boeren,
van bewondering voor hun vechtkunst en dapperheid en
patriarchale deugden, van teleurstelling over hun tegenspoed
en verontwaardiging over de velerlei ellende, die de Engelschen
over de republieken gebracht heeft, van verachting voor
de listige politiek, die tot den oorlog geleid heeft, voor den
laster en den hoon, over de Boeren uitgestort, voor de
geveinsde hoogere belangen, die het Engelsche volk met den
oorlog heet te dienen; aandoeningen van bitterheid en woede,
als men de staten kalm ziet gedoogen, dat het groote Britsche
Rijk, recht en gebruik schendende, het kleine Boerenvolk
vermoordt, en het daarbij nog een handje helpen, — als men
zoo dikwijls, zoo lang achtereen dat gevoeld heeft, dan verliest
de aandoenlijkheid aan vermogen, en er moet iets bizonders
gebeuren, w i l het gevoel krachtig zijn en, moet men er over
schrijven, de uiting krachtig.
Dit is een inleiding om inplaats van zelf een ander, die
het aan forschheid van uitdrukking niet mangelt, zijn hart
eens te laten luchten over dezen afschuwelijken oorlog en
het kwaad, dat Engeland doet. Het is een verfrissching, als
wij zelf op een oogenblik de rechte woorden niet kunnen
vinden, een ander eens te hooren losbarsten.
Onlangs is er een belangrijke vergadering van Ieren geweest en daar heeft de bekende Michael Davitt een lange
motie voorgesteld, waaruit wij het genoegen zullen hebben
eenige gedeelten te vertalen:
„Deze vergadering, sprekende uit naam en ten behoeve
van het nationalistische Ierland, veroordeelt den oorlog. . .
als een monsterachtige misdaad, zonder voorbeeld onder de
vervaarlijke misdaden van de menschen-geschiedenis door de
laagheid van zijn drijfveeren en de gemeenheid van zijn gruwelen, doordat zij aangesticht is door een bende zwendelende
kapitalisten en avonturiers te Johannesburg en Londen, met
het eenige doel om een klein Christenvolk, dat met heel de
wereld in vrede leefde, te bestelen.
„Wij veroordeelen de manieren der Engelschen in den
veldtocht, met hun verbranden van huizen en dorpen, als een
weloverlegde schending van de erkende wet van den beschaafden
oorlog, geteekend en aanvaard door de Engelsche afgevaardigden op de conferentie van den Haag, en als beter
passend bij Hunnen en Vandalen dan bij een volk, dat prat
gaat op zijn bizondere liefde voor verlicht Christelijke en
menschlievende beginselen.
„Wij verwerpen en veroordeelen verder het dooden van
duizenden hulpelooze Boerenkinderen . . . in de concentratiekampen als lafhartig, barbaarsch en onmenschelijk.
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„En deze vergadering doet, met het oog op die afgrijselijke
daden, een beroep op de Iersehe nationalistische parlementaire
partij, als de vertrouwde vertegenwoordigers van dit oude
Keltische volk, om met alle mogelijke middelen er
tegen te verzetten, dat nog meer geld uit de openbare
kas wordt besteed aan een zoo laaghartigen oorlog tegen
vrijheid en nationaliteit in Zuid-Afrika, en geen steun te
verleenen aan eenig voorstel van eenige politieke partij, dat ook
maar een enkele streep w i l afnemen van de onafhankelijkheid
van het moedigste volk, dat ooit om de vrijheid gestreden heeft."
Aan deze motie voegde Davitt nog een hartig woord toe.
„Er is", zeide hij o. a., „een goddelijk ingeven in den mensch
en in eenige dieren ook, om teeder en beschermend en zorgend
voor vrouwen en kinderen te wezen. Zelfs een hond zou aan het
beroep op zijn natuur, door een klein hulpeloos kind gedaan,
gehoor geven. Daar ver weg in Zuid-Afrika zijn mannen uitgegaan om te vechten voor de edelste zaak, waar de menschen
in deze wereld hun leven voor kunnen offeren, en zij lieten
hun kleinen en hun vrouw thuis, in het geloof dat die veilig
zouden zijn in de handen van een leger van Christenen.
Maar zij kenden hun Engelsche vijanden niet. De Engelsche
snoevers, telkens door een minderheid op het veld verslagen,
hun aanvoerders vernederd ziende, besloten oorlog te voeren
tegen vijanden die niet terug kunnen slaan; zij besloten
oorlog te voeren tegen de vrouwen en kinderen met het
slechte doel om zoo de commando's te dwingen de wapenen
neer te leggen. De twee groote helden van dit laaghartige
Engelsche plan zijn Lord Roberts en Lord Kitchener. E r is
geen gemeener hoofdstuk in de annalen van de krijgsgeschiedenis dan dit, een hoofdstuk dat de tijd nooit zal
uitwisschen. Ik weet, dat eenige moedige Engelschen in smart
en vernedering over de gruwelen van die concentratiekampen
hebben gesproken, maar de groote menigte van het Engelsche
volk is van het gevoelen van den jingodichter Swinburne. N u weet
ik zeer goed, dat die wreedheden onafscheidelijk zijn van Engelsche oorlogen, hetzij in Ierland of Indië, Amerika of Afrika. .
Zoo sprak
gejuich aan.

Davitt en de vergadering nam de motie met

Bij de foto.

I

Eigen Haard gaf de heer H . J . Emous de vorige
maand een overzicht van de werkzaamheden der Commissie tot bevordering van het Hollandsen onderwijs in de
Transvaal en de rol die verscheiden onderwijzers in den oorlog
reeds hebben gespeeld. Bij het belangrijk artikel was een foto
afgedrukt, die welwillend voor Neerlandia werd afgestaan.
De afbeelding geeft eene voorstelling van eene school
der Boerenballingen te Caldas da Rainha. De beide onderwijzers, de heeren J . de Bruyn in het midden en R . A .
den Ouden ter zijde, zijn vroegere landgenooten. Met de
Boeren bij Komatipoort over de Portugeesch-koloniale grens
gedrongen, hebben ze reeds te Louren^o Marques het onderwijs hervat en thans zetten ze het in Portugal voort. Het
doet weldadig aan te weten, dat ook deze groep van jeugdige
Afrikaners in echt nationalen geest en in de Hollandsche
taal onderwezen wordt. Het C. N . Bóeren-Comité hier te
lande heeft voor de noodige leermiddelen zorg gedragen.

worden beleefd verzocht voor al wat den besteldienst van dit blad betreft, zooals klachten, adresveranderingen, enz., zich u i t s l u i t e n d te wenden
tot hun postkantoor of hunnen brieven drager. De
andere leden gelieven te schrijven aan den Penningmeester der groep: den heer Eg. De Backer,
Van Hulthemstraat 52, Gent.
Nieuwe toetreders tot het Alg. Ned. Verbond,
die wenschen de minimum-bijdrage te betalen,
kunnen zich 't best aanmelden door op de post eene
inschrijving te nemen op „Neerlandia", voor
heel het loopende jaar, tegen storting van
fr. 2,75. Enkel zij die verlangen b e s c h e r m e n d
lid te worden, wezen zoo goed het te laten weten
aan den Penningmeester, met opgave van het
bedrag, dat zij jaarlijks wenschen te storten.
Verantwoordelijke Redactieraad voor de Rubriek „Uit
Vlaanderen": Mej. R. de Guchtenare, H . H . Lybaert,
Fabri, G. Lefèvre, Fredericq, Gottigny, Minnaert,
Meert, Van Hauwaert.
De heer Gottigny tot Vrederechter te Kruishouten!
benoemd, heeft zijn ontslag als redactielid genomen.

D

e maand Februari nam uit ons midden weg: den heer Prof.
Dr. E . Boucqué bestuurslid van den Gentschen Tak, in
wien de Vlaamsche zaak een overtuigd en wakker strijder
verliest; mevrouw Van Peene, weduwe van onzen eersten tooneelschrijver en zelve in vroeger jaren onze eerste tooneelspeelster, en
Pieter Geiregat, wiens volksverhalen zoo graag door ons volk
worden gelezen. Van den laatste hebben de Gentsche Stadsscholen
een legaat van 10.000 fr. gekregen. Hulde zij hunne nagedachtenis,
die ons dierbaar blijft.
Tot medewerker aan het „Woordenboek der Nederlandsche
Taal" werd, op 1 Februari 11. voor de tweede maal een Vlaming
benoemd, namelijk de heer A . Lodewijckx, bestuurslid van den
Gentschen Tak van het A . N . V . doctor in de Germaansche
taalkunde, leeraar aan de Nijverheidsschool te Gent.
Daarmee zwijgt wellicht de eritiek, dat het Woordenboek niet
voldoende rekening houdt in zijn aanhalingen met de Zuidnederlandsche letterkunde.

n

lÉULAANDEREN
UIT VLAANDEREN.
De leden van de Zuid-Nederlandsche groep,
die de minimum-bijdrage betalen en die dus
„ N e e r l a n d i a " als postabonnement ontvangen,

De Vlaamsche studenten van de faculteit der Geneeskunde te
Gent zonden aan den Minister van Openbaar Onderwijs een verzoekschrift opdat hij ter vervanging van Prof. Boucqué, geen
Vlaamsch-onkundig hoogleeraar in de heelkunde aan de Gentsche
Hoogeschool zou benoemen, maar wel van den candidaat de
verbintenis zou eischen zijne lessen in het Nederlandsch te geven,
zoodra de trapsgewijze vervlaamsching onzer hoogeschool zal
begonnen zijn. Tevens maande de Gentsche Studentencommissie
ter vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool alle Vlaamsche
maatschappijen aan, een dergelijk verzoekschrift te zenden aan
den Minister en aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De heer volksvertegenwoordiger De Backer, een Vlaming uit
éen stuk, ondersteunde de vraag der studenten in de Kamer.
Het antwoord van den minister luidde letterlijk : „Mijnheer de
hoogleeraar Boucqué, van de faculteit van Gent, is den 8en
Februari gestorven. De vraag van de toewijzing zijner leergangen is aan een onderzoek onderworpen."
Naar aanleiding van de vingerwijzing door den heer Cohen
Stuart aan 't Verbond gegeven betrekkelijk 't uitwisselen van
sprekers tusschen Noord- en Zuid en ' t i n de hand werken van
tooneelvoorstellingen door Noordnederlandsche gezelschappen hier,
Zuidnederlandsche ginder, willen we er op wijzen dat Dr. Ritter
de voorgaande maand is opgetreden in de Afdeeling van het
Willemsfonds te Antwerpen. Voor de Brugsche Afdeeling v. h.
W. F., die haar 30jarig bestaan vierde, werd Heyermans Op Hoop
van Zegen opgevoerd; 't is waar, niet door een Noordnederlandsche troep. Toch kan het gelden als bewijs, dat er in het Zuiden
wel aan wordt gedacht om 't uitstekend werk van Noordnederlanders te doen waardeeren. Op Hoop van Zegen werd ook te
Antwerpen opgevoerd, Het Zevende Gebod te Brussel, terwijl
Aan Flarden van Top Naeff verschillende malen te Gent, met
grooten bijval, werd vertoond. Wat den heer Cohen Stuart genoegen zal doen: den 18 April komt de Koninklijke Vereeniging
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Het Nederlandsch looneel met Bouwmeester, op uitnoodiging van
de Vrienden van het Nederlandsch Tooneel en den Tak van het
Algemeen Nederlandsch Verbond te Gent Koning Oedipus spelen.
De Noorderbroeders mochten dit wel vergelden. Princesse
d'Auberge werd in den Haag in 't Fransch opgevoerd; zoover
we weten nergens in Holland in 't oorspronkelijke Nederlandsch
evenmin De Bruid der Zee.

5) . Na een verslag over den taaltoestand in de Gentsche lagere
scholen, wordt algemeen erkend, dat de studie eener tweede taal,
om de meest afdoende pedagogische redenen, te eenenmaal misplaatst is in de lagere school en op de geestesontwikkeling van
ons volk den verderfelijks ten invloed uitoefent. Wij moeten elkeen doen begrijpen, dat wij geene vijanden zijn van de studie
van vreemde talen, maar ze in de lagere school niet kunnen
dulden, omdat zij daar een kanker is. Het voornoemde verslag
Op 23 Februrai 11. had er in de ruime zaal van het Gentsche zal in Neerlandia worden opgenomen.
stadhuis, een mooi Peter Benoitconcert plaats. Het werd ont6) . De vergadering besluit tot het aannemen van leden, die
worpen en bestuurd door den verdienstelijken jongen toonkundige minder dan de minimumbijdrage betalen, op voorwaarde dat reeds
Emiel Hullebroeck, met als uitvoerders den Oud-leerlingenbond van een lid van hun huisgezin Neerlandia ontvange en een deel
Ledeberg, en als solisten mevr. Fiorelli en de heeren J . De Vos hunner bijdrage aan het hoofdbestuur ten goede kome. Deze
en Dhollander. „ El zenkoning", „Onze Vader", een brok uit het soort van leden ontvangen Neerlandia niet.
„Drama Christi" „Mijne Moederspraak", „Mijn hart is vol ver7) Het punt over de aanmoediging van leerlingen, die zich in
langen", „Heeft het roosje milde geuren" en de cantate „De de studie der Nederlandsche taal onderscheiden wordt tot eene
Leie" maakten het programma uit, dat ook de kieskeurigsten volgende vergadering verschoven, opdat verschil van meening
bevredigen kon. Wij brengen hier warme hulde aan de toewijding hieromtrent gelegenheid zou hebben zich te uiten.
en het talent van den heer Hullebroeck, die met betrekkelijk
8) . De uittredende en niet herkiesbare leden worden vervangen.
geringe middelen deze uitvoering heeft weten tot stand te
Voor Gent door: de heeren Minnaert (3 jaar), K . Van der
brengen, en wij danken hem voor den dienst, hierdoor aan de Cruyssen (3 j . ) O. van Hauwaert (2 j.); voor Brussel: De Vriendt
Vlaamsche kunst bewezen.
(3 j.), Th. Coopman (3 j.), M . Van Lee (2 j . ) ; voor Antwerpen:
Voor 27 April richt de gunstig bekende maatschappij „De Sm6aiiig-(3 j . ) Aalst: Raym. De Windt (3 j.); Oostende: Fris (3 j.).
Melomanen" met aan haar hoofd onzen wakkeren Roels, eene
Het Bestuur van Groep B heeft tot ondervoorzitter gekozen
uitvoering in van Benoit's oratorium "Lucifer'\
den heer J . De Vriendt; als secretaris en penningmeester behouDe gravin van Vlaanderen heeft beloofd dit kunstfeest bij te den de h.h. Meert en De Backer. Zoodat het, behalve uit gezullen wonen.
noemde h.h. bestaat uit de h.h. Obrie, Gent, Voorzitter; Josson
Reinhard, Kesler (Brussel); Melis, Heuvelmans, De Beucker,
Het aanhangig Wets-voorstel Coremans, dat te berde kwam Segers, (Antwerpen); Sabbe, Van Steenkiste (Brugge).
op de A l g . Vergadering van de Zuidnederlandsche Groep van
Het Bestuur van Groep B heeft bovendien aangewezen om de
het Verbond (zie verder), werd ook besproken op den Katholieken h.h. Fredericq en Rooses te vervangen in het Hoofdbestuur: de
Studentenlanddag de vorige maand te Antwerpen, waar Mr. h.h. De Vriendt en Smeding, en als plaatsvervanger van den
Adelfons Hendrickx daarover een zeer belangrijke redevoering heer De Vriendt, den heer Reinhard. Het is niet in de gelegenhield. Allen waren het eens om de dringende noodzakelijkheid heid geweest andere plaatsvervangers te kiezen. Behalve genoemde
er van in te zien.
heeren zijn vertegenwoordigers van Groep B in het Hoofdbestuur
De Katholieke Landsbond eveneens, heeft aan alle volksver- de h.h. Obrie en Meert.
tegenwoordigers een omzendbrief gezonden, die op de aanneming
9) . Artikel B . v. d. Wet van 26 Maart 1900 wordt door de
van het ontwerp aandringt.
Nationale Bank overtreden, wat de taal op de bankbriefjes betreft.
Er wordt op gewezen, dat thans in alle kantoren der Bank
Op Zondag, 9 Februari hield de Brusselsche Tak van het
Vlaamsche lormulieren te krijgen zijn, maar . . . men moet ze
A. N . V . zijn jaarlijksche algemeene vergadering. Na eene aan- eerst vragen, anders worden slechts Fransche verstrekt. Er wordt
spraak van den heer Reinhard, „Oude en nieuwe wegen in de daarom den Vlamingen op het hart gedrukt, dit niet na te laten.
Vlaamsche beweging", waarin hij het A. N . V. op nog onbegane
10) . Het Algemeen Nederlandsch Verbond (Groep B) schijnt,
wegen wees, werd besloten het punt: , O ver de eigenlijke roeping
volgens den heer Reinhard, zijn roeping niet goed te volgen. In
van het A . N . V . " op de dagorde te brengen der algemeene
plaats van een strijdend organisme voor de Vlaamsche Beweging,
vergadering van groep A, te houden op 2 Maart.
moest het wezen de band, die alle Nederlandsche elementen
Kennis werd genomen van de verslagen van het bestuur.
samenhoudt. Het moest er zich vooral op toeleggen de betrekAls leden van het afdeelingsbestuur werden gekozen: Mej. De kingen tusschen Noord en Zuid te bevorderen.
Froy, mej. M . T'Sjoen, de heeren Yanderseypen, De Jaegher,
De spreker treedt hier in bijzonderheden omtrent het vele, dat
Van Lancker, Kesler en T'Sjoen.
op dit gebied zou kunnen gedaan worden en haalt de wenken
De afgevaardigden voor dé algemeene vergadering van 2 Maart van den heer Cohen Stuart aan. De waarnemende voorzitter doet
werden aangeduid. Na een korte behandeling der overige punten opmerken dat hetgeen door den heer Reinhard werd in 't midden
van de dagorde, werd de vergadering gesloten.
gebracht slechts kan aangenomen worden als eene vingerwijzing
voor het bestuur. Want om den werkkring van Groep B te
Op 2 Maart greep de jaarlijksche algemeene vergadering van
beperken tot hetgeen de heer Reinhard wenscht zou een nieuwe
groep B (Zuid-Nederland) plaats in de bovenzaal der Oude Beurs,
wijziging van de grondslagen noodzakelijk zijn; § 4 van Art. 2
Groote Markt, te Brussel. Zeer talrijk waren de leden opgekomen
schrijft inderdaad wel degelijk ingrijpen in den Vlaamsch Taalvan alle deelen van het Vlaamsche land en de besprekingen zijn
strijd voor.
uiterst belangrijk geweest. Er is dien namiddag heel veel werk
Na de bespreking dezer verschillende punten werden de aanafgedaan, dank 'zij de kundige leiding van den waarnemenden
wezigen verrast op de puike uitvoering van eenige mooie nummers
voorzitter den heer T'Sjoen.
door het gemengd koor der Damesafdeeling van Brussel.
1) . Het verslag van den secretaris werd goedgekeurd en hulde
De gezellige bijeenkomst in het Maastrichtsch Bierhuis, hield
werd gebracht aan de onverdroten werkzaamheid van den heer
de Vlamingen nog langen tijd genoeglijk bijeen en bij iedereen
penningmeester.
heeft deze dag de beste herinneringen nagelaten.
2) . Wat de Gulden sporenslagfeesten betreft, daaromtrent werd besloten dat het Nederlandsch Verbond zich eerst dan aansluiten
zal, wanneer alle politieke partijen het over dit punt eens zullen
zijn en zich zal onthouden als onzijdig lichaam, wanneer overHet Taalparticularisme der Vlamingen.
eenkomst op den duur onmogelijk moest blijken. Alle mogelijke
stappen tot verzoening zullen door het bestuur gedaan worden.
n het Vaderland van 24 Febr. komt onder dit opschrift een
3) . Over het wetsvoorstel Coremans was men het eens, dat
artikel voor van A . G., dat we met eenige bekortingen hier
eerst en vóór alles de hoogere geestelijkheid voor dit wetsvoorlaten volgen:
stel moet gewonnen worden. Besloten werd een onderhoud daarWegens het overwicht van het dialect in Zuid-Nederland
over met de hoogere geestelijkheid te trachten te bekomen voor nemen de Vlamingen tegenover het Nederlandsch een bijzondere
plaats in. Om deze juist te beoordeelen en den Vlamingen
een afvaardiging van het Bestuur.
4) . Onophoudelijke en tergende wetsverkrachtigingen werden geen onrecht te doen, moet men zich eenigszins indenken in de
aangeklaagd in de toepassing van de Strafwet, wat het gebruik onderwijstoestanden waarin zij verkeeren.
Elke Vlaming die in Nederland heeft gereisd, is er aangenaam
der Nederl. taal betreft. Het bestuur zal al doen wat mogelijk
is om in dezen toestand verandering te brengen en verzoekt verrast geweest bij het hooren van de keurige wijze waarop het
daarom de personen, wien dat mogelijk is haar een groot aantal Nederlandsch algemeen wordt gesproken. Ik weet wel, dat dit
oordeel in Nederland zelf, door iedereen niet wordt onderschreven ;
van deze feiten te doen kennen.
;

;

;
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;
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doch alles is betrekkelijk; en zonder de uitzonderingen te willen
vergeten, mogen wij aannemen als een feit, dat elk beschaafd
man in Nederland beschaafde taalvormen kent, welke hij aanwendt
in beschaafden kring. Van Middelburg tot Leeuwarden, van
Maastricht tot Den Helder, zijn deze gekuischter taalvormen
onderling vrijwel dezelfde; en wie deze algemeene omgangstaal
niet zou kennen, zou zich zelf, in het oog der meesten althans,
een diploma uitreiken van onbeschaafdheid.
Daarover is men het zoo goed als eens.
In Vlaanderen nu ontbreekt zulk een „beschaafde" omgangstaal geheel en al. En al is er nu — op onzen tijd meer en meer —
een streven merkbaar om de omgangstaal beschaafder vormen te
geven, van algemeenheid kan in de verte geen sprake zijn. Alleen
zij onder de Vlamingen, die iets over hebben voor hun moedertaal,
gebruiken — en dan nog slechts wanneer zij in 't openbaar het
woord voeren — een Nederlandsch dat eigenlijk teruggaat op de
boekentaal, op het geschreven Nederlandsch. De hoogere klassen
zijn nagenoeg geheel tot Franschen geworden, en onder den
middelstand zijn er velen, welke niets gevoelen voor het Nederlandsch, en zich integendeel veel meer toeleggen op het Fransch. Het
eigenlijke volk kent niets dan zijn dialect; het gaat geheel op in de
zorgen om den broode en heeft zeer geringe intellectueele behoeften.
Een standpunt innemen tegenover het Nederlandsch, dat doen
derhalve onder de Vlamingen slechts zij, die het Nederlandsch
beoefenen, hetzij met de pen, hetzij met het woord: dus, zij die
feitelijk behooren tot de Vlaamsche taalbeweging, en meer eigenlijk „Nederlandsche Vlamingen" mogen worden genoemd.
Dit standpunt hangt geheel af van de verhouding, waarin zij
intellectueel staan tot Noord-Nederland. Om ons een nauwkeurig
denkbeeld te vormen van de mate, waarin onze Nederlandsche
Vlamingen vertrouwd zijn met het Nederlandsche geestesleven,
zouden wij statistieken moeten bezitten omtrent leesbibliotheken
en leesgezelschappen in Vlaanderen, alsook omtrent het debiet
dat Nederlandsche boeken — oude en nieuwe — in Vlaanderen
ontmoeten. Het is te vreezen, dat de cijfers beschamend laag
zouden uitvallen. Wie weet niet, dat leesgezelschappen in Vlaanderen uiterst zeldzaam zijn? Gewis, niemand zal ontkennen, dat
de volksboekerijen, opgericht door kringen als het Willems-Fonds
en zijn Katholieken tegenhanger het Davids-Fonds, reeds getuigen
van den leestlust onder het volk en de kleine burgerij: toch
neemt dit niet weg, dat nieuwe Nederlandsche boeken in Vlaanderen
niet doordringen. Dergelijke klacht krijgt men te hooren bij ieder
taalcongres. Kon men buitendien ook eens weten omtrent tijdschriften en kranten, hoeveel exemplaren daarvan naar België
gaan, d. i . aan het adres van niet-Hollanders, dan eerst zou blijken
hoezeer het Nederlandsche geestesleven voor Vlaanderen nog een
gesloten boek is.
En toch daar, en daar alleen, ligt voor de Vlamingen het middel,
om, althans eenigszins, hun moedertaal te leeren kennen. Zeker,
nog doeltreffender was een verblijf in een Hollandsch milieu;
doch zoover is het licht in den geest der Nederlandsche Vlamingen
nog niet doorgedrongen, dat zij zouden overtuigd zijn van de
noodzakelijkheid van dergelijken maatregel.

*

*

Wegens de tweetaligheid van België moet wel elke Vlaming,
die wil aanspraak maken op den naam van een beschaafd mensch,
in een zekere mate op de hoogte zijn van de Fransche litteratuur.
Fransch is bij velen niet landstaal na, doch n e v e n s hun
moedertaal; ja, heeft bij de hoogere klassen deze laatste verdrongen.
Vandaar de achting waarin het Fransch staat en de overdreven
hooge eischen, welke de Vlaming zich zelf stelt met betrekking
tot het Fransch. Daarom meent men het kind Fransch te moeten
leeren van de aanvangsklasse der volksschool af, zoodat reeds
bij 't allereerste begin zijner opleiding de grond wordt bewerkt,
waarop later de liefde tot de vreemde taal zich maar al te vaak
zal ontwikkelen.
Natuurlijk ten koste zijner moedertaal.
De meesten, zelfs de Nederlandsen-schrijvende Vlamingen, hebben
zich dan ook veel meer moeite gegeven om Fransch te leeren
dan de hun aangeboren taal.
Behoorlijk het Nederlandsch te kennen, dat acht men minder
onontbeerlijk. „Het geldt immers geen vreemde taal!" Algemeen
beeldt zich de Vlaming in, dat hij per se Nederlandsch kent, en
goed Nederlandsch.
Wanneer men bedenkt dat zelfs de Vlamingen die intellectueel
behooren tot Nederland, onder den invloed staan van 't dialect,
en niet in de gelegenheid zijn het beschaafde Nederlandsch te
leeren, dan kan het wel niet anders of zij moeten een taal spreken
en schrijven, welke dadelijk haar oorsprong verraadt.
De toestand is eenvoudig een uitvloeisel van achterlijk onderwijs.
*

*

De congressen hadden in Vlaanderen al dadelijk het denkbeeld
doen doordringen, dat moest gestreefd worden naar eenheid tusschen N . en Z. Lof verdienen dan ook de pogingen welke in
Vlaanderen gedaan werden tot het officieel verkrijgen van eenheid
in de spelling. Doch reeds deze toenadering tot Nederland mocht
de goedkeuring niet oogsten van tal van — hoe zal ik ze
noemen? — Nederlandsch-schrijvenden, welke hoofdzakelijk behoorden tot West-Vlaanderen. En als oppositie lieten zij zich niet
onbetuigd. Zij verklaarden luide, dat zij niet wilden, „ter schole
gaan bij Holland". De West-Vlamingen schreven er maar op los,
kwansuis zooals zij spraken, en stichten tijdschriften, o. a. Kond
den Heerd. waarin zij volop het dialect lieten gelden.
Deze richting werd t a a l p a r t i c u l a r i s m e genoemd. Onder
zulken iuvloed schreven hoofdzakelijk Gezelle, Duclos, Rodenbach
en nu laatstelijk Stijn Streuvels.
Nu moet zich niemand verbeelden, dat de taal dezer schrijvers
„Vlaamsch" zou zijn; ook geen „West-Vlaamsch", want op
zuiverheid kan zij geen aanspraak maken. Wat zij schrijven is een
compromis tusschen het locaal dialect, de op de Vlaamsche school
geleerde boekentaal en de vrucht van moderne Hollandsche lectuur.
De jongste richting in de Nederlandsche litteratuur heeft het
ideaal van beschaafden stijl heel wat gewijzigd en verruimd.
Geheel de arbeid — en hij is aanzienlijk — verricht door de
N i e u w e - G i d s e r s , welke den Nederlandschen stijl hebben vrijgemaakt van veel stijfheid en in menig opzicht de persoonlijke
taalbeschouwing van een auteur tot haar recht lieten komen, is
tot het beoordeelen der Vlaamsche taalparticularisten van het
hoogste gewicht.
Hoe geheel anders zou zich de eritiek hebben uitgesproken
b.v. over Stijn Streuvels vóór 1880? Heden ten dage koestert
men dan ook heel wat ruimer gedachten omtrent de vrijheid
welke moet worden gelaten aan den schrijver — tegenwoordig
beschouwd als een taalkunstenaar — en o. a. ook omtrent de
wijze, waarop men door middel van de dialecten de algemeene
taal kan verrijken.
Doch ieder nu is geen Gezelle of geen Streuvels, en zoo men
al een virtuoos met de pen liefst volledige vrijheid zal laten,
toch moet men lokale vervormingen van algemeen Nederlandsche
woorden als volkomen nutteloos afkeuren.
Tegenwoordig is het taalparticularisme in Vlaanderen aan
't afnemen; vooralsnog echter is elke Vlaming die schrijft min
of mee] een taalparticularist.
Zoolang de Vlamingen zich niet loswringen van onder den
invloed hunner dialecten, en zoolang zij niet begrijpen dat zij als
Nederlanders op de hoogte behoeven te zijn van het Nederlandsche
geestesleven, zoolang zullen hun geschriften een al te locaal
karakter aan zich dragen.
Intusschen, dat er, ten gevolge van de verbeterde onderwijstoestanden, tegenwoordig onder de Nederlandsche Vlamingen een
school bestaat welke op intellectueel gebied enge aansluiting predikt
met Nederland, dat is bepaald een lichtpunt in de Vlaamsche
taalbeweging: het geeft hoop, dat ook bij die wild gewassen loot
van den Germaanschen stam eens alles weer te recht komt; althans,
indien de ontluikende herleving van den nationalen geest zich
krachtig genoeg doet gelden, om zich niet te laten overweldigen
door de in den jongsten tijd hoog opslaande golven der verfransching.

BrtLLERLElM
Het Hollandsch Onderwijs in de Portugeesche
kolonie Angola.

A

an een schrijven van den heer P. v. d. Smit, onderwijzer
te Humpata ), aan den heer H . J . Emous, dd. 24 Dec. 1901,
ontleenen we het volgende:
Het is voor allen, die Afrika doorreizen eene verrassing, wanneer
zij opmerken, hoezeer de Hollandsche taal zich over een groot
deel van Afrika verbreid heeft. Niet slechts in Zuid-Afrika, waar
het de eerste, de meest gesproken taal is, en zich tegenover het
x

1) Zie het Februari-nummer van Neerlandia. b l . 17.
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Engelsch weet te handhaven, maar zelfs in Damaraland en Angola
is het Hollandsen eene der meest gebruikte talen. Tot diep in
de binnenlanden treft men zelfs inboorlingen aan die Hollands ch*
verstaan.
G-een gansch bevreemdend verschijnsel zal men dit achten
wanneer men bedenkt, dat de Boeren, die overal waar ze heentrekken steeds hun taal en hunnen godsdienst behouden, ja die
met alle macht verdedigen, de verbreiders daarvan zijn. Ook al
verkeeren zij als vreemdelingen onder eene andere natie, toch
houden ze vast aan hunne taal en hun geloof en ze brengen er
steeds de zwarten toe, die in hun dienst zijn om ook hunne
Hollandsche taal te verstaan en te gebruiken.
Evenwel zal dit verschijnsel stellig eenige verwondering wekken,
als men bedenkt, dat toch de kinderen der Boeren, die in den
vreemde verkeeren, meestal verstoken zijn van goede scholen en
goed onderwijs.
Vooral in deze kolonie, waar sedert een twintigtal jaren een
aantal Boeren zich gevestigd hebben, staat het met het onderwijs
slecht geschapen.
De Boeren vinden bijna uitsluitend hun bestaan in transportrijden en jagen en in de wintermaanden, van Mei tot November,
verkeeren de meesten met vrouw en kinderen in het veld; van
anderen, die hun gezin thuis laten, moeten de vrouwen en
kinderen sprinkhanen jagen en de boerderij verzorgen, zoodat
in die maanden het aantal kinderen, dat ter school gaat, zóó
klein wordt, dat het voor den onderwijzer geen bestaan meer
oplevert.
Thans bestaat op Humpata een schooltje; te Vaalkop zal er
begin Januari weer een worden geopend voor énkele maanden
en begin November richtte ik een school op te Palanka.
Gaarne zou ik hier blijven, om in de behoefte van onderwijs
eenigszins te voorzien, maar ik vrees, dat ook ik naderhand voor
de genoemde bezwaren zal moeten wijken. Zeer te wenschen
ware het, vooreerst dat er ondersteuning kwam, en dan dat er
nog een paar onderwijzers hierheen wilden komen. Dat zou zeer
strekken. tot bevordering van de ontwikkeling en vooruitgang
der Boeren en tot uitbreiding en bevestiging der Hollandsche
taal in Afrika.
;

*

Door verdrukking groeit ze.
De Pall Mall Gazette, die het anders maar zelden eens is met
de Boerenvrienden, komt nu op tegen de voorstellen van dwangmiddelen tot onderdrukking van de Hollandsche taal in Zuid-Afrika.
Het blad betoogt, dat het Vlaamsen in België, juist door
pogingen om het te onderdrukken, nieuwe levenskracht heeft
verkregen en is van oordeel dat de Taal, aan haar lot overgelaten,
mettertijd van zelf zal uitsterven. Pogingen tot onderdrukken
zullen eer strekken tot haar behoud, dan tot haar ondergang.
„Want zij heeft een vesting, welke door geen vijandelijke aanval
is te nemen, namelijk de harten der Hollandsche Afrikaanders".
In verband hiermede is van belang een telegram uit Calcutta
van 5 Maart, waarin o. a. gemeld wordt, dat -de krijgsgevangen
Boeren te Amballa onlangs verzochten om het openen van een
school, voor de jongens in het kamp.
Maar toen zij een Nederlandsch blad in handen kregen, waarin
vermeld stond, dat de Minister Brodrick met ophef had gesproken
van het verlangen der jonge Boeren om Engelsch te leeren,
hielden zij een opgewonden vergadering, en wezen het voorstel
tot het openen van een school van de hand.
*

*

Commandos lied. Q)
Liefste hoord nu naar mijn
lied het kost mij veel
en zwaar verdriet, het is
tog waar ik gaan nu
Weg om Voor ons volk en land
te vecht.
ik was tog Altoos ge
trouw gewees u Minnen
Met mij hart en geest
Maar nu moet ik op
het oorlog gaan. En u
Voor altoos hier laat staan.
1) Op een der Natalsche slag-velden, g-eheel verweerd, „opg-etild" door
het bestuurslid der Johan nesburg-er Afdeeling- van 't A. N. V., den Heer
Fred. Oudschans Dentz, thans sinds kort in Nederland terug-.
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Liefste gedenk tog ook
aan mij zoo veel Maal
zittend aan u zei Maar
nu oP het Pund om
tevertrek. Daar naar
die ou Commandos Nek.
Liefste gedenk tog aan mij
Woord. Dat gij al van
Mij heef gehoord, het
is getrouw dat zal ik
Blij Tot dat die dood
ons twee zal schei.
Door vuur en kruid(en)
haal in lood. M(oet)
Wij strijden tot (ons)
dood. En is het (sterven)
ook mijne lot (zoo)
Beveel ik mij in (den)
hand van God.
Nu Breekt de tijd van
schijding aan. De Bazuinen klink ons moet
nu gaan om daar al
weer voor ons land te
Vecht. Tot dat ik in
Mij Grafje ligt.
Vaarwel vrienden vaarwel
allen, Gedenk aan mij
als ik vallen. Wand
door des vijands kruid
in lood Moet wij
Strijden tot ons dood.
(Vaa)rwei ook gij mij dier
(baa)rsten. God kent u
(Als) mijn eenigsten. Vaar
(wel) Vaarwel nog dui
(Zend) keer. gij ziet
(mij) zeker nimmer Weer.
Kijk nie naar
dezen gekraP nie
dat is die pen
zen schuld.
S. C. S. PRETORIUS.

Verduitsching der Batakkers?
Volgens de N . R. C. van 11 Maart schrijft de Padanger:
In een correspondentie van een Batakker, opgenomen in de
Pertja-Barat, lezen wij met verwondering dat, tegelijk met het
evangelie, aan de Batakkers de Duitsche taal wordt geleerd. Wel
is waar wordt het niet in ronde bewoordingen gezegd, maar
duidelijk is het voor een goed verstaander, dat de correspondent
wil doen uitkomen, hoe eerlang, binnen de grenzen van het
Nederlandsch-Indisch gebied, een volk wordt gevonden, dat meer
zal zijn toegedaan aan Duitschland dan aan Nederland.
„En de Nederlandsch-Indische regeering zelf helpt de verd u i t s c h i n g der B a t a k k e r s in de hand. Immers toonen eenige
in de laatste dagen uitgekomen gouvernementsbesluiten een vrijgevigheid tegenover de zending in de Bataklanden, dat ons doet
herinneren aan het spreekwoord: „goed is goed, maar al te goed
is buurmans gek".
„Nemen wij aan, dat de correspondent een mohammedaansche
Batakker is, dan kunnen wij ons voorstellen met wat leede oogen
hij den voortgang van het evangelie aanziet; toch moeten wij
niet doof blijven voor de waarschuwing, die uit zulk een hoek
komt aangewaaid.
„Zooals gezegd, met het evangelie ontvangt de Batakker de
Duitsche taal, die hij zal liefhebben, en
de taal is van
het volk!"
Waar blijkens de laatste ledenlijst de Gouverneur Generaal van
Ned. Indië als begunstiger is toegetreden van het A l g . Ned.
Verbond; waar bovendien de vice-president van den Raad van
Indië voorzitter is onzer Groep Indië; daar is twijfel geoorloofd
aan een juiste voorstelling van bovenstaand bericht. Neerlandia
neemt het over om te zijner tijd in staat te zijn de ware toedracht mede te deelen.
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Jacob Van Lenneps Gedenkdag.
Door onderstaande commissie is de volgende circulaire verspreid :
L.

S.

Ter herinnering aan onzen onderhoudenden en geestigen romanschrijver Mr. Jacob van Lennep, willen ondergeteekenden een
poging doen, op 24 M a a r t a. s., den h o n d e r s t e n gedenkdag zijner g e b o o r t e , een groot aantal exemplaren van zijn
Romantische Werken, in de bekende 12 deeltjes van Sythoff's
uitgaaf, ten geschenke te zenden aan Nutsbibliotheken, volksboekerijen, Nederlandsche openbare boekerijen in Noord- en ZuidNederland, Indië (0. & W.), Zuid-Afrika, Amerika, benevens aan
de Boerenkrijgsgevangenen.
De firma A . W. Sythoff heeft van haar ingenomenheid en groote
belangstelling in dit denkbeeld doen blijken, door ons aanstonds
beschikking te geven over 150 stel van die uitgaaf, en zich bovendien bereid te verklaren, zooveel ex. als wij verder ter verspreiding
mochten wenschen, tegen kostenden prijs af te staan. Alle worden
voorzien van een portret des Schrijvers — met vergunning der
Koninklijke Academie van Wetenschappen genomen naar een
olieverf-conterfeitsel, in het Trippenhuis aanwezig — en gekaft
in een omslag dat door een onzer beste boekbandteekenaars is
ontworpen.
Wij verwachten dat velen, door toezending van een bijdrage
aan een der ondergeteekenden, zullen willen medewerken aan
deze feestzending, welke zeker den Schrijver veel meer welgevallig zou zijn geweest dan de onthulling van een beeld of
ander gedenkteeken te zijner eere.
H . J . Schimmel, Voorzitter.
Dr. H . J . Kiewiet de Jonge.
F. Labouchère.
Mr. Frank van Lennep.
Dr. M . F . van Lennep.
C. D. Minnaert.
J. Bruinwold Riedel.
L . Simons.
F. Smit Kleine
C. Tilanus.
H . S. M . van Wickevoort Crommelin,
Secretaris-penningen.
Secretariaat: Haarlem, Raamsingel 42.

wijzers hebben daartoe geen bevoegdheid, en indien nu de hier
(Medan) aangekomen zendelingen niet in het bezit mochten zijn
van de noodige akten, vinden wij, dat het raadzaam zal zijn,
dat het bestuur hen geen vergunning geeft tot het geven van
onderwijs, en dan tevens overweegt, of die andere inrichtingen
een wettige reden van bestaan hebben.
„Raadzaam en voorzichtig om vele redenen. Immers wij zien
absoluut niet de noodzakelijkheid in, dat onze Oostkust-Chineezen,
zoontjes van Toenkoes etc, zich in de Engelsche taal leeren uitdrukken, zoolang ze nog de Nederlandsche taal niet machtig zijn,
en daar niet de minste moeite voor doen. Verbetering van onderwijs in onze landstaal op de volksscholen daarentegen zou ons
zeer nuttig en zelfs urgent lijken."
De Deli Ct. schrijft nog:
„Wij vermeldden reeds met een enkel woord de komst te
Medan van een paar Engelsche zendelingen en wezen er op, dat
deze heeren, indien ze daartoe de noodige acten misten geen
onderwijs zouden mogen geven.
„Intusschen blijkt ons, dat dit de bedoeling niet is. Zij stellen
zich voor aan Europeanen slechts conversatieles te geven, hetgeen,
schijnt het, niet bepaald als onderwijs wordt aangemerkt. Verder
geven zij onderwijs aan inlanders eu vreemde oosterlingen, hetgeen
volgens de wet niet verboden is.
„Ons komt het voor dat de wet hier niet practisch is en een
vrijheid toelaat, waarmee wij ons niet kunnen vereenigen.
„Wij zouden wenschen dat het geven van onderwijs aan inlanders in uitsluitend Europeesche talen, behalve het Nederlhadsch,
verboden diende te zijn. Wij behoorden niet alleen zulk onderwijs
tegen te gaan, doch een stap verder te gaan en dan tevens iets
meer te doen voor het onderwijs in de Nederlandsche taal.
„Thans hebben inlanders wel is waar het recht om hunne kinderen op de Nederlandsche school te brengen, doch de regeering
heeft o. i . willens en wetens het aanleeren van de Nederlandsche
taal tegengewerkt, door de bepaling te stellen, dat Inlandsche
kinderen en kinderen van vreemde oosterlingen in de hoogste
klasse van het schoolgeld worden aangeslagen.
„Dit is klaarblijkelijk geschied met het oogmerk om een te
grooten toeloop van schoolonderricht zoekende Inlandsche kinderen te weren, en dat strookt, dunkt ons, niet met de richting,
die de O.-I. ethische politiek zich langzamerhad heeft gekozen."
N, R. Ct. van 16 Maart.)

*
Nederlanders uit de Vereenigde Staten.
Het Taalmonument te Burgersdorp in het
Lagerhuis.
De heer Scott vroeg 25 Februari in het Lagerhuis aan minister
Brodrick of er stappen waren gedaan om de personen te ontdekken, die kort geleden het Taalmonument te Burgersdorp
omwierpen en verminkten, en of het in zijn oorspronkelijken
staat zou worden hersteld op kosten van het Gouvernement.
De heer Brodrick antwoordde, dat hij geen inlichtingen kon
geven over dit onderwerp.

Engelsch onderwijs in Indië.
Men schrijft aan de Deli Ct.:
Alhier zijn aangekomen 2 Engelsche zendelingen, die van plan
zijn een E n g e l s c h e dag- en a v o n d s c h o o l te Medan op te
richten, zoodat degenen, die gaarne hunne kennis willen uitbreiden,
doch dit door hunne financieele omstandigheden niet kunnen,
binnenkort daartoe in de gelegenheid gesteld zullen worden. De
Chineesche Boarding-school, waar slechts weinig Engelsch en
niets meer geleerd wordt, zal zoo langzamerhand wel tot het
verledene gaan behooren.
In een volgend nummer van de Deli Ct. lezen wij nog:
„Gisteren vermelden wij met een enkel woord, dat te Medan
door Engelsche zendelingen een school zal worden geopend.
„Wij hebben er vroeger reeds op gewezen, dat de clandestiene
Engelsche schooltjes, die hier gehouden worden, door StraitsChineezen, o. i . onnoodig en ongewenscht zijn. Veel invloed
hadden die instellingen echter niet. N u er hier op dien weg
wordt voortgegaan, moeten wij de vraag stellen of die inrichtingen wel wettig zijn.
„Het komt ons voor, dat dit niet het geval is. Die onder-

De Nederlandsche Rederijkerskamer en Ondersteuningsvereeniging „Harmonie" te Paterson N . J . heeft door den vreeselijken
brand daar ter stede op Zondag 9 Februari 1.1., welke meer dan
10 millioen dollars schade aangebracht heeft, hare bibliotheek
en verdere eigendommen verloren zien gaan.
Wat door jarenlange inspanning en samenwerking was verkregen,
werd in weinige minuten in de asch gelegd.
Ontbloot van de voor haar onmisbaar geworden vaderlandsche
lektuur, richt de Rederijkerskamer zich tot het moederland met
het verzoek aan hen, die een of ander werk, hoe eenvoudig dit
ook zijn moge, kunnen missen, dit te willen zenden aan den heer
Van der Chijs, adres Exportvereeniging te 's-Gravenhage, die zich
verder met de verzending zal belasten.

IMEDEDLELINGENI
Verbeterde adressen.
J. d'Aulnis de Bourvouille, moet zijn Prof. J . Baron d'Aulnis de
Bourouill te Utrecht.
H . Postma, med. cand.
„
„ H . Postma, med docts.
Groningen.
C. ten Bosch, Voorburg,
„
„ P. ten Bosch, 's-Gravenhage.
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Th. van Rhijn, Tilburg,
M . A . van Wiel, Amsterdam
W. Tyl, Zwolle,
Raden Mas Soemarmo, Weltevreden.

Ph. van Rhijn, Tilburg.
M.A.van Weel, Amsterdam
J . J . Tijl, Zwolle.
Raden Mas Tjokrohadhinoto, Poerworedjo.

Nieuwe Leden.
(15 Febr.—15

Mrt.)

R. Kieyn, Kronenburgersingel,
Nijmegen.
Th. A . J . Zoetmulder, Singel,
Schiedam.
J. Stroobach, J . Catskade 42, *
Amsterdam.
Van Guliek, Zijlstraat 98, *
Haarlem.
Bos, Luit. Kwartierm. p. a. Oranje Nassaukazerne, * Amsterdam.
* Opgegeven door den heer M . A . v. Weel, Amsterdam.
L. v. Verre, Luit. t. Zee 2e kl.,
Den Helder.
J . Huisman Wz., Comm. der Post.,
Groningen.
P. den Hollander, Breede Hilledijk 163,
Rotterdam.
J . E . Scholtz, Doornboom, Distr. Windhoek D. Z. W. Afrika.
K . F . Douglas, Pension Kaliasin,
Soerabaia.
Mej. C. I. Pollones Heerengracht 345,
Amsterdam.
C. Broeksmit, Notaris,
Wassenaar.
A. Maas,
Maassluis.
Sociëteit Doctrina & Amicitia,
Amsterdam.
Mej. A . Altona, Onderwijzeres,
Den Bommel.
E. Bruchner Jr., Marnixkade 22. *
Amsterdam.
* Opgegeven door mej. Dr. J . A . Nijland, Amsterdam.
J. Veenhuizen, beambte Infor. bur. Staatssp. Raadhuisstr. * A'dam.
* Opgegeven door den heer J . C. ten Brugge, Amsterdam.
Dr. N . L . Reinders,
Rhenen.
J . A . van Zadelhoff, a. b. Hr. Ms. „Marnix",
Nieuwediep.
D. van Aalst, Apotheker,
Probolinggo.
E. P. Thai Larsen, Koopman,
„
M . C. Vijzelaar, le Tuingeëmploy eerde der Suikerfabriek „Soemberkarang",
„
F . A. Brouwer, Controleur bij het Binnen!. Bestuur,
Modjokerto.
C. H , Clerx, Onderwijzer le school D,
Weltevreden.
I. P. C. Harteveld, Lid Algem. Rekenkamer van N.-I.
„
Th. J . A . Hilgers, Redacteur van „Het Onderwijs",
„
D. A . Hooyer, Boekhandelaar,
„
A. de Priester, Leeraar bij het Middelb. Onderwijs
„
S. H . Scholten, Onderwijzer l e school B,
„
W. F . Waleson, Commies ter A l g . Secretarie,
„
C. M . Hamaker, Administrateur der onderneming
„ Soekanegara",
Tjibeber.
S. J . H . van Merkom, Hoofd 3e school,
Buitenzorg.
Salim, Docter Djawa,
Sidajoe.

Ledenlijst II. *)
(Nederland, vervolg).
Ds. v. d. Brugh.
Mej. C. M . W. Bos.
Mr. D. N . Brouwer.
Mej. Bender.
F. G. M . Burg.
C. J . van Beekum.
Mr. W. Boot.
J. Bijl.
Dr. A . C. H . Boissevain.
Ben Bloemen.
Jhr. E . A . van Beresteijn.
M. N . Beets.
J. W. Boissevain.
Dr. A . Bossers.
C. C. F. van Braak.
Mej. A . C. E . Cohen Stuart.
Mr. K . A . Cohen Stuart.
Mr. J . P. A . N . Caroli.
C. Carst.
Pierre Cikot.
Mr. E . F. Clausing.
M . Crommelin.
A. K . Castelein, leeraar M . O.
W. K . du Croix.
D. le Clercq, hoofd der school.
Mevr. de Wed. C. F. Carp.
Zie November-nummer Neerlandia 1901.

Nieuw Helvoet.
Rotterdam.
Gouda.
„
Breda.
Noordeloos.
Amsterdam.
Winschoten.
Rotterdam.
Arnhem.
Haarlem.
Amsterdam.
's-Gravendeel.
Leiden.
Alkmaar.
„
Amsterdam.
„
,
„
Apeldoorn.
Assen.
Avenhorn.
Baarn.
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J. A! Carp.
Baarn
Cadetten Sociëteit.
Breda.
H. A . N . Catenius.
„
E. A . F. Baron Creutz.
„
G. C. Crommelin.
Brummen.
J. CardinaaJ.
Delft.
Mevr. de Wed. J . van der Chijs.
„
J. J . B . van der Chijs Jr.
„
W. Cluwen Pol. student.
Delft.
A. Cost Budde.
Deventer.
A. J . Cost Budde.
„
Baron Collot d'Escury.
Dordrecht.
L. Colombijn.
Dordrecht.
C C A . Croïn.
L . ten Cate Wzn.
Hengelo.
B. P. van Cittert.
Gouda.
Caecilia (Mart. NyhofF).
Den Haag.
J. C. L . Cambier.
„
Dr. J . Campert.
»
Dr. H . Cannegieter.
„
J. D. Carrière.
„
G. Caviet.
Den Haag.
J. v. d. Chijs.
„
Jonkvr. A . Clifford.
„
W. Cool.
Dr. H . T. Colenbrander.
,
Mr. P. D. A . Cort v. d. Linden.
R. Cremers.
„
R. A . W. J . J . Cremers.
„
S. A . F. Baron Creutz.
„
H . J . C Crot.
Mavr. de Wed. Calkoen.
Haarlem.
Dr. H . J . Calkoen.
G. P. Cheriex.
A. de Clerq.
„
De Clerq van Weel.
„
J. C A . Croin.
„
Mevr. A . M . J . Crommelin—Roukens.
„
W. N . Cool. Controleur d. Belast, en van het Kad. Heerenveen.
Ten Cate, drukker.
Enschedé.
J. W. Colenbrander.
Hoorn.
F. J . Courrech Staal, kassier.
P. M . Cochius.
Leerdam.
C D. Cramer.
»
W. F. Caalen.
Leide
Mevr. de Wed. A . D. R. Cohen Stuart de Leeuw
A. B. Cohen Stuart.
C A . Crommelin.
A. Ceelen.
Loosduinen.
W. Cornells.
Helle voetsmis.
Jhr. C A . van Citters.
Noordgouwe.
C N . van Cazaux van Staphorst, kap. der Mariniers
Rotterdam.
J . Combois.
J . Couveé, hoofd der school.
D. Croll.
A. Cool.
Schiedam.
D. Cladder.
Schoonrewoerd.
C Caron.
Stratum (bij Eindhoven.
W. H . J . Cambier van Nooten.
Utrecht.
H. G. Cannegieter.
F. R. Coers Frzn.
H . Coldewey.
J . C. Cramwinckel, 2e Luit. der Genie.
K. F. Creutzberg.
N . A . Cramer.
Zwolle.
J. H . W . Graaf v. d. Bosch.
Ds. G. Cool, emeritus predikant,
Nijmegen.
C C. H . Clockener Brousson, 2e Luit. Inf.
Breda.
H . Croiset v. d. Kop,
Den Haag.
Wordt vervolgd.
Den leden, in wier namen of adressen fouten voorkomen, wordt
verzocht daarvan opgave te doen aan de Redactie.

Bericht.
Aan de besturen der afdeelingen en de leden
van groep A wordt verzocht hunne voorstellen
voor de Algemeene Vergadering tijdig in te zenden
bij den Secretaris der groep, Mr. H. J. M.Tijssens,
Johan de Wittstraat, Dordrecht
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Portretten der Bóeren-Generaals en Commandanten, Gezichten van slagvelden, kampen commandoleven, verwoestingen, stadsgezichten, krijgsverrichtingen, enz,
photographiën: Prijs per stuk op grijs carton 30 X 36 cM. t 0.90.
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Prijs per plaat f 1.— grootte 8 X 8 cM. (Grootere platen naar afmeting).
Volledige opgaaf der voorstellingen wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
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UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ ' „ N E D E R L A N D " .
's-Gravenlnige - Pret oria.
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SIEGEN ODER STERBEN

RIEKEN EN QEW0N0EN,

Die Helden des Burenkriegs.

Genees- en Heelkundige Gids

HANDBOEK YOOR

Bilder und Skizzen nach eigenen Erlebnissen mit 22 PORTRATS, voor Zuid-Afrika Atjeh * *
* * Oost- en West-lndië
24 GANZSEITIGEN und 73 TEXT-BILDERN einer Kriegschronik und einer Karte des Kriegsschauplatzes von
van D R . K E R R CROSS.
FRED. ROMPEL,
Inspecteur van den geneeskundigen dienst.
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Gebonden in rijken kleuren-omslag, fraaien druk op zwaar gesatineerd
papier, groot royal formaat met 1 1 9 platen en uitslaand
kaartje oorlogsterrein: f 1.65.
„SIEGEN ODER STERBEN" is een standaardwerk, populair geschreven, naar
officieele en betrouwbare bronnen samengesteld en beoogt aan alle Natiën het volk deiBoeren in zijn beste zonen: hun voornaamste Staatsmannen en Generaals te leeren
kennen en te doen eeren.
Het
geeft naast interessante gebeurtenissen' uit den oorlog, in kernachtigen, prettigen causerievorm, mededeelingen omtrent zeden, levenswijzen en gewoonten, volksaard en
godvruchtige begrippen der Boeren, alsook omtrent hun Staatsinstellingen.
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Nationalisme-aan-den-buitenkant.
„Jongen, houdt je buiten alles".

„Wie geen rust en waagt" — zei Hooft —
lust gewinnen".
„En geen invloed" voeg ik er bij.

„kan geen

*
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liedactie,

was in een van onze groote steden een begin van
werkstakers-moeilijkheden, en de schutterij werd opgeroepen om de orde te helpen handhaven.
Toen gebeurde het dat een zeer bezorgde mama haar
schutterlijken spruit den heldhaftigen raad meegaf dien ik
hierboven heb neergezet. „Jongen, een ding, houdt je
buiten alles!"
Aan dit advies begon ik met de prettige vroolijkheid die
't bij me pleegt te wekken, te denken toen ik het jongste
hoofdartikel in Neerlandia gelezen had.
„Eén ding, houdt je buiten alles. Of er moesten eens
standjes van komen!"
Het is een voorzichtig advies. A a n iedereen. A a n particuliere
personen zoowel als aan Verenigingsbesturen. Je wordt er
't vetst op: als particulier en als vereeniging. Je bespaart
je eindeloos gewirwar.
Je wordt niet misverstaan en je krijgt geen ruzie.
Maar — je zult ook nooit iets beteekenen.
Nooit zal er eenige kracht van je uitgaan.

Het verschil tusschen U w zoeken en het mijne is heel groot.
U is tevreden, als U zooveel mogelijk leden bij elkaar
houdt, in onderlinge burgermans genoegelijke tevredenheid,
samen wat babbeldegichies wisselend, luisterend naar allerlei
„nationale" toosten, 'n beetje opgewonden over „GrootNederland". E n dan, huis-toe.
Ik zeg: wie werkelijk nationale kracht w i l , nationale
grootheid, sterkte en voortduur van zijn volk en ras, moet
die gaan bevorderen grondig, deugdelijk, wetenschappelijk,
in onbevangen onderzoek, en flink aanpakken daarna.
Hij moet zich gaan wijden aan v o l k s t e e l t zooals een
Maatschappij ter Bevordering van Landbouw de teelt van
gewassen bestudeert en bevordert.
U is bevreesd voor Godsdienstveeten. Ik niet. W a n t hier
ontmoeten de belangen en de harten van alle Nederlanders
zich, van welk godsdienstig belijden. E n door hen gezamenlijk
te zetten aan de studie dezer aardsche vraagstukken, maak
ik hen meer onbevangen.
U is bang voor plukharen en splitsingen. Ik niet. Strijd
doet leven. A l s U uw A . N . V . buiten allen strijd wilt
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houden is het dood, zoodra de Boerenkrijg eindigt, die het
nu ophoudt.
U w Maandblad, gewijd aan de studie van het Nationale
vraagstuk, in mijn breede opvattingen, kon een levend,
belangwekkend en stuwend blad wezen. Met al U w talenten
en die uwer medewerkers kunt U het nu niet onttrekken
aan de eentonigheid van het enkel en alleen op een bazuintje
blazen — èen deuntje met kleine variaties.
Natuurlijk meent U goed te zien, of U zoudt de zaak
anders aanpakken. Ik voor mij heb geen verantwoordelijkheid.
Ik heb nu herhaaldelijk gewaarschuwd. D i t nationalisme
van Uwen Bond blijft aan den buitenkant. Het overgrootste
deel van ons volk wordt er niet door aangedaan. Het slaat
geen wortel in onzen volksbodem. Het zal niet eenmaal iets
bijbrengen om ons, bij gevaar van buiten, te steunen. Want
het heeft geen sterkte gegeven. Het zou ons volk heel en al
naar den kelder laten gaan, terwijl uw leden naar verslagen
luisteren over hetgeen ter verbreiding van onze taal buiten
onze grenzen gebeurt, en de sprekers toejuichen. „De taal
is gansch het volk, zij is de natie zelve" placht wijlen
Prof. de Vries graag aan te halen. Maar als ge dat volk
voos en slap laat, slecht gevoed, ongezond, onrein, oneerlijk,
overwerkt, waar blijft ge dan met uw taal?
„De Vlaamsche beweging is eerst letterkundig geweest;
toen is ze politiek geworden, nu wordt ze eindelijk sociaal"
heeft Jan Wannyn van Gent heel juist op het Congres
opgemerkt.
Hij had 't begrepen.
't Gaat me aan het hart voor al den goeden ijver aan
het A . N . V . besteed, dat dit zich maar niet tot dit dieper
inzien en opvatten van het nationale vraagstuk w i l laten
brengen. Maar, ik herhaal, verantwoordelijk ben ik niet.
E r zal anders niet opzitten dan dat men hèt nationale
vraagstuk aanpakt buiten U en zonder U , U w Verbond
en U w Congres.
Met vriendschappelijke
L.

Amsterdam,

salutaties

SIMONS.

28 Maart 1902.

Schijnbaar slechts uit de heer Simons zich hier in de
onafhankelijke taal van een breed man, die weet. Breed is
hij niet en weten doet hij ook niet; zoo is de indruk na
opmerkzame lezing.
Het A . N . V . heeft steeds elk middel versmaad tot vooze
welvaart; altijd heeft het getracht naar wekking van ernstige
overtuiging, i n een indrukwekkend groot aantal leden nooit
zijn eenig heil gezien. Nationale toosten zijn nooit gehouden
van zijnentwege, over Groot-Nederland heeft het zich nimmer
druk gemaakt. De heer Simons zij getart zijne onkiesch
gestelde aantijging te staven.
Toen het A . N . V . zijn werkkring afbakende, heeft het
na rijp beraad vastgesteld welke middelen door allen van
Nederlandschen bloede kunnen worden aangewend tot stutting
van gemeenschappelijke taal en stam; artikel drie der statuten
noemt die middelen. Maar in eene slotbepaling staat het
„elk ander geoorloofd middel" toe, bewijs van onbekrompenheid van opvatting bij de voorstellers eerst, bij de goedkeurende leden later.
Het A . N . V . heeft zich dus een bepaald doel voor oogen
gesteld. Dat was zijn recht. Ware dat doel gemakkelijk te
treffen gebleken, de bestede arbeid thans reeds met welslagen
bekroond, dan zou er nu sprake van kunnen zijn aan het
A . N . V . een andere richting te geyen. Maar zelfs de taak
van voorbereiding is nog niet afgeloopen. W a n t het Verbond
beoogt niet uitsluitend Nederland, het beoogt den geheelen
Nederlandschen stam! Voor wijziging van werkkring is dan
ook de tijd op verre na niet gekomen; geleidelijk zal, als

eerst het besef van stameenheid voldoende is gewekt, uitbreiding kunnen worden gegeven aan de vastgestelde
middelenreeks.
W i l nu de heer Simons naast het A . N . V . een nieuw
verbond voor „volksteelt" stichten, ook hij zal in zijn recht
zijn. W a a r hij niet vreest dat onze kerkelijke, staatkundige
en maatschappelijke partijtwisten zullen worden overgebracht
op een verbond als hij zich droomt, ook daar is hij vrij.
Maar niet minder vrij is het Verbondsbestuur in zijn op
kennis en ervaring steunende overtuiging, dat hij zich in
dezen schromelijk vergist, dat waar Nederlandsche geestelijke
en stoffelijke belangen in den ruimsten zin worden beoogd,
men wel van bonden maar nooit van één bond zal kunnen
spreken. E n zulke bonden zijn er al en elk daarvan vindt
zijn arbeid in grooteren of kleineren kring van gelijkgezinde
belanghebbenden. Daaraan is geen gebrek; wel aan hetgeen
het A . N . V . w i l zijn, dat boven alle partijschap op een
eenig algemeen terrein alle Nederlanders tracht te vereenigen,
in en buiten ons land.
Van vrees voor godsdienst veeten, voor plukharen en splitsingen had bij goed verstaan geen sprake mogen zijn. Het
A . N . V . heeft zijn eigen terrein gekozen, vindt daar meer
dan genoeg te doen; het w i l wat het w i l en niemand heeft,
omdat hij iets anders w i l , het recht aan het Verbond eigenschappen toe te dichten, die den schijn moeten geven van
lafheid en oogendienarij. De heer Simons moge dat niet
zóó bedoelen, zijn stuk is van meet af uiting van hoovaardij
en eigenwaan ten koste van die goedig geaaide, maar jammer
genoeg zwakhoofdige en zwakharti^e redactie. Hij bedriegt
zich ook hier, omdat hij niet weet en niet weten kan, dat
op het door hem gesmaalde arbeidsveld van het A . N . V .
wel degelijk bewijzen van moed worden gegeven, en dat
ook wie vrede w i l altijd strijdvaardig moet zijn.
Stel dan hij zelf bracht een verbond tot stand naar zijn
hart. Dan zou het A . N . V . niet zeggen: „gij wilt iets
anders dan wij, dus wij staan tegenover u " . Dat zou gehandeld zijn, de heer Simons heeft gelijk, als een kitteloorig
schutter. Neen, het A . N . V . zou zeggen: „gij zoekt een
gemeenschappelijk doel, schoon langs anderen weg — waarin
kunnen wij u helpen?" E n dan zou werkelijk het A . N . V .
met zijn reeds veelzijdige ervaring hem met goeden raad,
wellicht ook met goede daad van dienst kunnen zijn.
Dat Neerlandia eentonig is voor wie schakeering voorbijziet, is begrijpelijk. Maar het orgaan van het A . N . V . zal
toch wel hetzelfde recht hebben als een fietsblad, en mogen
handelen over zijn eigen belangen? Dat die belangen en
dus het heele verbond de meeste Nederlanders koud laten,
mag niet in het geding worden gebracht, omdat diezelfde
meeste Nederlanders in niets belang stellen dan i n zich zelf
en hun allernaaste kleine kringetje. De Nederlanders hebben
geen gemeenschappelijk ideaal, welk ook. Dat gemis juist is
aanleiding tot het A . N . V . Eenmaal de zucht gewekt tot
samenwerking op onbetwistbaar gemeenschappelijk terrein
en de rest volgt van zelf, voor zoo ver het volgen kan; men
zal hebben geleerd in wijder sfeer te leven. Over volksteelt
zijn voorshands boekerijen vol te schrijven, wie haar bestiering in één hand w i l brengen, laat de teugels slippen.
De heer Simons wijst op Vlaanderen waar de strijd van het
Verbond ook al maatschappelijk zou zijn geworden. Hoe
averechts! Moet de redactie van Neerlandia hem leeren dat
die uitroep van Wannijn slechts holle klank is voor ons
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land? A l s in Vlaanderen de hoogere standen tegenover de
lagere vechten om taal, dat is ginder om volksaard, om
romanisme tegenover germanendom, kan dat heeten een voorbeeld voor ons Hollanders? Zouden wij ook om die reden
de sociale vraagstukken buiten de taal om, moeten mengen
in een A . N . V . ?

een stuk, dat Stead zelf uit een oud nummer van zijn Review
aanhaalt, n.l. wat hij in October 1899 schreef over Rhodes'
godsdienst.
Ofschoon de zoon van een geestelijke der Engelsche kerk,
of misschien als zoovele andere zonen van Anglikaansche
geestelijken, was hij geen kerkgeloovige. Hij meende, dat
de moderne kritiek het gezag van den Bijbel vernietigd
De heer Simons zij gerust, voor het A . N . V . is hij niet had. Hij kon zich b.v. niet vinden in de opvatting, dat het
verantwoordelijk, evenmin het A . N . V . voor hetgeen hij vreugdebetoon over de slachting van de Amalekieten van
goddelijken oorsprong is, — wel vreemd in den verdelger
doet. Pakke hij „het nationale vraagstuk ' aan op zijne wijze
van Lobengoela's Matabielen, merkt Stead op. Inderdaad!
en moge hij slagen naar wensch. De Redactie van Neerlandia
Zijn geloof, als men 't zoo noemen mag, was dat van den
biedt hem zonder eenige geraaktheid op hollandschen trant
agnosticus. Hij zeide niet, dat God er niet is, maar hij
wilde ook niet beweren, dat God er is. Misschien wel,
haar groet.
Toch nog met ééne overtuigde weerspreking. De Z . A . misschien niet. De eene mogelijkheid achtte hij niet grooter
dan de andere, of, zooals de geldman het uitdrukte, er was
oorlog houdt het Verbond niet op; integendeel, de oorlog
50 pet. voor en 50 pet. tegen. E n verder was hij Darwinist.
stuit zijn ontwikkeling in hooge mate. Rechtvaardig zou de Hij geloofde in evolutie.
heer Simons zijn geweest, als hij zóó had gezegd: het A . N . V . ,
Aristoteles heeft gezegd: „Deugd is de hoogste werkzaamwars van elk bijoogmerk, steunt zonder zelfverheffing of heid van de ziel, die in een volmaakt leven streeft naar
klein bejag, gelijk een vrijwillig trouw bondgenoot betaamt, het hoogste doel' . Die uitspraak hield den geest van den
jongen Rhodes bezig, toen hij nog student in Oxford was.
met al zijn kracht onzen Hollandschen stam in Zuid-Afrika.
In Zuid-Afrika zocht hij naar een doel, dat waard was een
menschenleven in het streven ernaar te vullen. Rijkdom
op zich zelf bevredigde hem niet. Een politieke rol te spelen
met het Kaapsche eerste-ministerschap als einddoel evenmin.
' • VITI V i V i T i T i T I T f I T I Ï
In de kerk was er voor een agnosticus als hij niets te
doen. Een rol anders als die van Loyola, die het wankelende
gebouw den Roomsch-Katholieke kerk, door het geestelijke
dynamiet der hervorming geschokt, weer op de rots van
Sint Pieter grondvestte — dat lachte hem aan. Maar wat
kon hij in de kerk met zijn 50 pets. geloof?
RHODES.
Maar stel — zoo redeneerde hij verder — dat er een
et moet wel een vreeselijke tijd voor Zuid-Afrika zijn, God is, wat w i l Hij dan dat ik doe, — aangenomen, dat
dat de dood van Rhodes betrekkelijk zoo weinig indruk het Hem schelen kan wat ik doe? Hij zal willen — zoo
heeft gemaakt. Rhodes is door de gebeurtenissen en
antwoordde Rhodes zich zelf — dat ik doe wat Hij doet
ook door eenige personen, van minder beteekenis op zich werkende in dezelfde richting tot hetzelfde doel. W a t doet
zelf beschouwd, op den achtergrond gedrongen. Misschien God dan in deze wereld? Dit vraagstuk uitdenkende, kwam
is hij wel vrijwillig naar den achtergrond geweken.
Rhodes tot de meening, dat God zich niet om den enkelen
De oorlog zelf houdt de gemoederen zoo bezig, dat de mensch bekommert, maar om de menschheid in haar geheel.
geschiedenis die er aan voorafging voorloopig zijn belang God werkt met massa's. E n hij werkt door evolutie, door
voor de wereld heeft verloren, en Rhodes' rol was afgespeeld uitroeiing van de minderwaardigen, door het laten bestaan
voor de oorlog begon. W a t hij ter verdediging van Kimberley van de sterksten.
heeft gedaan is van geen beteekenis. Hoogstens kan men
Om het kort te maken — want het zou ons te ver voeren
nog op zijn rekening schrijven, dat de Engelschen om vooral als we de redeneering op den voet volgden — Rhodes zag,
Kimberley te ontzetten den inval in den Vrijstaat eenige dat het blanke ras in de wereld boven de andere uitstak.
maanden verschoven hebben.
N u de vraag, welk volk van het blanke ras voorbestemd is
Men houdt hem wel voor den man, die het meest tot het uit- om de anderen te overleven. Om hierop een antwoord te
breken van den oorlog heeft bijgedragen, maar er is veel voor te vinden zocht Rhodes naar de zedelijke eigenschappen, die
zeggen, dat hij niet meer is als een der factoren, die er toe de edelsten en hoogstontwikkelden van het blanke ras kengeleid hebben. Met meer recht kan men beweren, dat hij merken. Had hij die eigenschappen gevonden, dan moest
den oorlog verhaast heeft. De samenzwering, die met Jameson's hij zoeken naar het volk, dat het meest geschikt leek ze
inval mislukte, ontketende in Engeland de hartstochten. tot gemeen goed te maken.
Het wraak nemen voor Majoeba, het uitwisschen van de
W a t nu is het hoogste goed in de wereld ? Gerechtigheid,
politiek, aan dien naam verbonden — d. i . het herstel van antwoordt Rhodes. E n dan vrijheid en eindelijk vrede, de
Transvaal's onafhankelijkheid — dat was het verlangen dat vrede van een industrieel gemeenebest in tegenstelling met
van dien tijd af het Engelsche volk tot den aanslag op de een oorlogzuchtig rijk. (De sprong in de redeneering van
republieken aanzette.
de zedelijke eigenschappen van enkelen naar gerechtigheid,
Maar het is niet om Rhodes' leven te schetsen of zijn vrijheid en vrede van een volk, is die van het stuk van
beteekenis voor den oorlog na te gaan, dat wij nu over hem Stead, waarin Rhodes overigens telkens sprekende wordt
schrijven. De dagbladen hebben dat overvloedig gedaan. W a t ingevoerd.)
wij ons voorstellen hier over hem te zeggen is naar aanleiding
Het volk nu, waarin die drie het best vertegenwoordigd
van twee schrifturen, na zijn dood van hem verschenen, n.l. zijn en dat het geschiktst is om ze over de wereld te verzijn politiek testament, weergegeven door W . T. Stead, zijn breiden, is — men heeft het al geraden — het Engelsche
grooten vriend, in de Review of Reviews, en zijn eigenlijk volk of het Britsche ras, zooals de Engelschen zeggen.
testament, regelende zijn geldelijke nalatenschap.
Dus, zegt Rhodes, als er een God is en het kan Hem
iets schelen wat ik doe, dan w i l Hij hebben, dat is duidelijk,
*
Het politieke testament van Rhodes is o. a. vervat in een dat ik doe wat Hij doet. E n aangezien Hij blijkbaar het
langen brief, dien hij in het najaar van 1890 uit Kimberley Engelsch-sprekende ras vormt tot het uitverkoren instruaan Stead schreef en waarin hij nog eens de denkbeelden ment, waarmede hij een samenleving w i l grondvesten, beuiteenzette, kort voor zijn vertrek naar Kaapstad in een rustende op gerechtigheid, vrijheid en vrede, zou Hij gaarne
gesprek met Stead ontwikkeld. Voor wij den inhoud van zien, dat ik zooveel mogelijk van de Afrikaansche kaart
dien brief mededeelen, ontleenen wij het een en ander aan Britscli-rood kleur en dat ik ook elders de eenheid be1
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vorder en den invloed uitbreid van het Engelsch-sprekende ras.
Ziedaar met Rhodes' eigen woorden weergegeven wat hij
als zijn levensdoel gevonden heeft. Men verwondert zich
alleen, dat een verstandig man als hij in gedachte zoo'n
langen weg heeft moeten afleggen, om te komen tot de
overtuiging, die in Engeland al lang het gemeen goed is
van Jan, Piet en Pau, n l . dat de Engelschen het uitverkoren volk Gods zijn en dus verdienen overal ter wereld
andere volkeren op den kop te zitten. Vooral in Engelsche
kerkelijke kringen is die opvatting gangbaar; dat leerstuk
heeft Rhodes dus uit de ouderlijke pastorie nog gered.
Hoe Rhodes zijn levensdoel tracht te bereiken ontvouwt
hij in zijn * brief aan Stead. Hij w i l een vereeniging, geschoeid op den leest van Loyola's Jezuïetenorde. In het groote
Engelsch-sprekende rijk w i l hij ook de Vereenigde Staten
opnemen. De Amerikaansche grondwet zou, gewijzigd, daarvoor kunnen dienen. Om Amerika te winnen, moet Engeland
het eerst met een tariefoorlog tot ingaan dwingen. Misschien
zou dit een eeuw kosten. A a n dien strijd en de voorbereiding van dat groote wereldrijk zou het moderne Loyolagenootschap, met behulp van de kapitalisten, die hier nu
eens een waardig doel voor hun geld konden vinden, moeten
werken. Wordt zijn denkbeeld verwezenlijkt dan is het uit
met alle oorlogen (natuurlijk, want Engeland zal alles opgeslokt hebben) en er is slechts een taal op de wereld. Yes.
In het voorbijgaan: Rhodes zegt eens en andermaal, dat
de regeering in dat toekomstrijk op het beginsel van zelfbestuur, Home Rule, van de onderdeden moet rusten. Misschien heeft hij het geld dat hij indertijd aan de Iersche
Home-Rule-partij gegeven heeft — naar men nog altijd
aanneemt, gegeven om hun stem voor het charter van zijn
Britsch-Zuid-Afrikaansche Maatschappij te koopen — gegeven
uit liefde tot hun beginsel. Napoleon zou Europa tot een
gemaakt hebben, zegt hij, als hij Home Rule aan de verschillende landen had gegeven.
Rhodes hekelt de Engelschen dan, dat zij hun tijd en
krachten verspillen aan ondergeschikte kwesties en beuzelingen, vergetende dat zij het grootste volk zijn dat de aarde
ooit gezien heeft. E n hij roept ze op, hen en de Amerikanen,
om voor zijn denkbeeld, het winnen van de wereld voor het
Engelsch-sprekende ras, te werken. W a t voor zijn doel ook
noodig i s : „de hand te leggen op het noodige kapitaal."
Verklaart deze zin niet veel van den aanslag op Transvaal
en zijn mijnen in 1896?
*

U i t het naschrift van Stead nog eenige aanhalingen. Toen
Rhodes na het ontzet van Kimberley in Engeland terugkwam,
zeide hij tot Stead: „Over een paar jaar zal ik in ZuidAfrika de meest gehate man zijn onder de loyalisten, want
die menschen hebben 't er op gezet, de Afrikaanders er
onder te- trappen, maar ik zal dat niet toestaan. Men kan
Zuid-Afrika niet regeeren door op de Afrikaanders te trappen.'
Gaat men over deze uitspraak nadenken, dan kan men
Rhodes' vroegtijdigen dood — hij is geen vijftig geworden —
ten slotte voor de Afrikaanders zaak een even gelukkige
gebeurtenis achten als Jameson's inval. Jameson's inval
verloste de Afrikaanders eindelijk uit de verstikkende omhelzing van Rhodes, wees hun op de eenheid van den Afrikaander stam in geheel Zuid-Afrika. Was Rhodes blijven
leven om zijn plan, neergelegd in de aangehaalde woorden,
uit te voeren, hij zou met den grooten invloed dien hij op
menschen uitoefende, de Afrikaanders misschien weer, althans
een deel van hen, met zich en het Britsche Rijk kunnen
verzoenen. E n de kracht en de samenwerking van alle Afrikaanders is noodig om tegen Engeland staande te blijven.
Laten die loyalisten maar op ze trappen. Laten zij het
juist doen!
1

Een merkwaardig man, met eigen denkbeelden, een ruimen
blik, ver strekkende idealen, zoo verschijnt ons Rhodes in
zijn politieke denkbeelden, in den brief aan Stead neergelegd,

vooral in de van groote vereering getuigende bladzijden van
Stead zelf, maar tevens — toetsen wij zijn woorden aan zijn
daden — als iemand bij uitnemendheid zonder geweten. Het
doel heiligt de middelen, dat schijnt zijn regel geweest te
zijn. E n het doet wonderlijk aan, den man die gerechtigheid
boven alles stelt, in de samenzwering tegen de Z. A . Republiek
met zulke schunnige middelen zijn doel, „de hand te leggen
op het noodige kapitaal" en tevens in dat deel der wereld
alvast de heerschappij van het Engelsch-sprekende ras te
verzekeren, te zien nastreven. W i j behoeven slechts den brief
te noemen, die uit Johannesburg geschreven heette te zijn
en dr. Jameson te hulp riep om de vrouwen en kinderen te
beschermen. E n dan de verachtelijke persoorlog, jaren lang
tegen de Transvaalsche regeering gevoerd!

Met gemengde gewaarwordingen leest men ook de beschikkingen, waarbij Rhodes een groot deel van zijn reusachtig vermogen aan het onderwijs geeft, onderwijs alweer,
dat zijn droom van het groote Engelsch-sprekende rijk van
de toekomst moet bevorderen. Het is wel niets nieuws,
zooveel millioenen aan het onderwijs te geven. Vele Amerikanen
hebben het voor hem, de Schotsche Amerikaan Carnegie
heeft het voor Schotland gedaan. Nieuw is het politieke
doel, dat dit onderwijs moet dienen, en de schenking wordt
er niet edeler door. Maar toch het is geen kleine geest, die
dit stelsel heeft uitgedacht en er zijn geld aan scheukt.
Evenwel, deze oorlog, die de republieken Engelsch moet
maken, is een oorlog, waarvoor mede Rhodes grootelijks aansprakelijk i s ; tiennduizenden zij er door tot armoede en ellende
gebracht. Maar geen stuk geld heeft Rhodes voor de Boeren,
voor hun weduwen en weezen afgezonderd; ja de republieken
zijn van de beurzen, die hij ingesteld heeft, uitgesloten. E n
toch is de rijkdom, waarmede dit onderwijs gesticht wordt,
gewonnen uit der Boeren grond. Kimberley met zijn diamanten
behoorde den Vrijstaat en is den Vrijstaat ontroofd, de
Witwatersrand met zijn goud is Transvaalsch gebied. Daar
verkreeg Rhodes zijn millioenen, maar het volk dier republieken
gaat leeg uit.
Doch de Boeren, denken wij, begeeren niets te ontvangen
van het geld uit die handen.
*

U i t Rhodes' nalatenschap maken wij ons met slechts enkele
woorden af van wat hij zijn familieleden heeft vermaakt,
waarbij aangeteekend dient te worden, dat hij als voorwaarde
van het bezit stelt, dat de beërfden een werkzaam leven
leiden; — ook van wat hij beschikt heeft omtrent zijn
begraafplaats in de Matoppo's, ofschoon het belangrijk voor
het karakter van Rhodes is, na te gaan hoe uit de bepalingen
dienaangaande blijkt, dat ijdelheid den grooten man niet
vreemd was, maar tevens dat hij een open oog had voor den
sterkenden invloed van het leven in de natuur: de bewoners
van Boelawajo moeten in de gelegenheid worden gesteld,
gemakkelijk van Zaterdag tot Maandag „de heerlijkheid der
Matoppo's" te zien. Ook vermelden wij slechts kortelijks, dat
hij Groote Schuur, zijn prachtige bezitting bij Kaapstad,
vermaakt aan het vereenigd Zuid-Afrika tot een verblijf van
den eersten minister daarvan, waarbij hij niet verzuimd te
bepalen, dat er niet op mag gebouwd worden, tenzij gebouwen
van openbaar nut en dan in den stijl van wat er staat.
Maar nu wat hij omtrent het onderwijs beschikt. Hij w i l
jongelui uit de Engelsche koloniën en uit de Vereenigde
Staten naar de Engelsche universiteit trekken; naar de
Engelsche en niet naar de Schotsche, want hij acht het
stelsel, dat te Oxford en Cambridge heerscht, alleen voor
de jongelui geschikt. Op dien leeftijd vindt hij niet goed,
dat zij geheel aan zich zelf zijn overgelaten, zooals aan de
Schotsche universiteiten (en in Europa); ze moeten, gelijk
in Cambridge en Oxford in Colleges samenwonen en daar
onder toezicht staan. V a n de twee kiest Rhodes nog Oxford
uit; daar heeft hij zelf gestudeerd. Zijn eigen College, Oriel,
krijgt nog £ 100,000 afzonderlijk. Een ding verlangt hij
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van Oxford, dat het zijn medisch onderwijs minstens op
dezelfde hoogte brengt als dat te Edinburg.
Rhodes stelt dan beurzen in van ƒ 3600 per jaar, telkens
voor drie jaar. A a n jongelui uit Rhodesië zullen er jaarlijks
drie beurzen gegeven worden; uit de Kaapkolonie vier, uit
Natal een, uit de zeven Australische koloniën ieder een, uit
Canada twee (Ontario en Quebee), van Newfoundland een,
van de Bermuda's een, van Jamaïca een.
Bovendien twee beurzen voor eiken Amerikaanschen staat
of territory. E n eindelijk, een buitengewone instelling van
vijftien beurzen voor jongelui van Duitsche afkomst. Deze
zijn slechts van f 3000 'sjaars. Rhodes schijnt gedacht te
hebben, dat Duitschers wel met minder toe kunnen.
Wat
nog merkwaardig is en voor Rhodes' ruime denkbeelden pleit is, dat hij bij het dingen naar zoo'n beurs niet
alleen op de kundigheden van de jongelui gelet wil hebben.
Hiervoor komt slechts 30 pet. van de te behalen punten in
aanmerking. Dan 20 pet. voor het uitmunten in openluchtspelen, zooals cricket, voetbal en dergelijke, waarover de
schoolmakkers te beslissen hebben; dan 30 pet. voor mannelijke deugden, zooals trouw, moed, plichtsbetrachting, gevoel voor de zwakken, vriendelijkheid, onbaatzuchtigheid en
kameraadschap, eveneens door de makkers te bepalen, en
eindelijk 20 pet. voor karakter en geschiktheid om zijn
makkers te leiden en belang in hen te stellen, te bepalen
door het hoofd van de school, waar het jongemensch geleerd heeft.
Inderdaad, men mocht wenschen dat er een Nederlander
was, rijk en bezield met even warme liefde voor den Nederlandschen stam, die er geld voor over had om jongelui van
Nederlandschen oorsprong — dit zoo ruim mogelijk genomen — uit alle deelen der wereld te trekken naar de
universiteiten van het moederland.

Uk

VLAANDEREN!

De Vlamingen zijn eenigszins verdeeld over het vraagstuk van
het gebruik onzer moedertaal in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. We staan daar inderdaad voor deze moeilijkheid. De
Vlaamsche Kamerleden zouden in alle omstandigheden hunne
taal behooren te gebruiken, waardoor de kennis van het Nederlandsch voor de Walen onontbeerlijk worden zou en het aanbreken van den tijd zeer zou worden bespoedigd, waarop alle
volksvertegenwoorders de beide landstalen zullen verstaan en
alle moeilijkheid op taalgebied dus opgelost zal zijn. Maar,
door de huidige onbekendheid der Walen met onze taal,
zou zulke handelwijze de Kamer brengen in een overgangstijdperk, waarin de behandeling van al de punten van 's lands
bestuur erg belemmerd, zoo niet onmogelijk gemaakt zou worden.
Nu beweren vele Vlaamschgezinden, dat het goede bestuur
van het land, zelfs in een overgangstijdperk, niet mag worden
opgeofferd aan het bekomen onzer rechten en de Vlaamsche
Kamerleden dus vooralsnog geen gebruik moeten maken van het
recht, hunne eigene taal te gebruiken bij de bespreking van
belangrijke punten al wordt daardoor de huidige toestand bestendigd. Thans volstaat het voor de Vlaamsche volksvertegenwoordigers niet Fransch te verstaan, maar zij moeten deze taal
machtig zijn als ware zij hunne moedertaal, willen zij zich in
de Kamer overtuigend voor hun Waalsche medeleden kunnen
uitdrukken, terwijl voor de Walen de kennis onzer taal van
geen er waarde blijft. De toegeving der Vlamingen bemoeilijkt
hier dus de gelijkstelling aller Belgen op taalgebied.
Onze overtuiging is, dat, sprake elkeen in de Kamer zijne
eigene taal, alleen de onbekenden met de tweede landstaal de
schuld der bemoeilijkte besprekingen zouden te dragen hebben.
Wij gelooven niet, dat het eene redelijke handelwijze is, dat de
Vlamingen de tekortkomingen der Walen, uit opofferingszucht,
dekken met de miskenning hunner eigen taal.
;
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UIT VLAANDEREN.
De leden van de Zuid-Nederlandsche groep,
die de minimum-bijdrage betalen en die dus
„ N e e r l a n d i a " als postabonnement ontvangen,
worden beleefd verzocht voor al wat den besteldienst van dit blad betreft, zooals klachten, adresveranderingen, enz., zich u i t s l u i t e n d te wenden
tot hun postkantoor of hunnen brieven drager. De
andere leden gelieven te schrijven aan den Penningmeester der groep: den heer Eg. De Backer,
Van Hulthemstraat 52, Gent.
Nieuwe toetreders tot het Alg. Ned. Verbond,
die wenschen de minimum-bijdrage te betalen,
kunnen zich 't best aanmelden door op de post eene
inschrijving te nemen op „Neerlandia", voor
heel het loopende jaar, tegen storting van
fr. 2,75. Enkel zij die verlangen b e s c h e r m e n d
lid te worden, wezen zoo goed het te laten weten
aan den Penningmeester, met opgave van het
bedrag, dat zij jaarlijks wenschen te storten.

O

De plaats der oprichting voor den nieuwen lyrischen schouwburg is thans aangeduid. Hij zal worden gebouwd aan den ingang
van het park, wat alle vrienden der Vlaamsche kunst volmondig
goedkeuren. Met hoopvol vertrouwen zien wij dan ook voor
Antwerpen's lyrisch tooneel de toekomst te gemoet, vooral daar
onze Vlaamsche muziek thans een tijdperk van grooten bloei
beleeft.
Nu eindelijk, na jaren zwaren strijd het eerste Vlaamsen lyrisch
tooneel in ons land op vaste grondvesten staat, kunnen wij er
aan denken ook te Gent voor het verwezenlijken van een Vlaamsche opera te strijden; opdat in de toekomst de werken onzer
groote kunstenaars niet eerst in het Fransch zouden worden
opgevoerd in het hartje van het Vlaamsche land, zooals met
„Herbergprinses'' is gebeurd, en opdat wij niet lang nutteloos
zouden behoeven te reikhalzen naar de kennismaking met werken
zooals „De Bruid der Zee," die wij te Gent nog niet mochten
hooren.
Onder de rubriek Vlaamsche muziek is nog te vermelden een
uitvoering van Benoit's Cantaten „De Schelde", „DeRijn"en van zijn
„Requiem" te Antwerpen en de ophanden zijnde uitvoering te
Gent door de Meioman en van zijn „Lucifer," welke zal bijgewoond
worden door de Gravin van Vlaanderen.

p 4 Maart greep de 30e uitvoering van Jan Blockx' „Bruid
der Zee" te Antwerpen plaats. Deze jubelvertooning, bewijs
van den overgrooten bijval van dit stuk, moge bet teeken
wezen van menigvuldige uitvoeringen van dit kunstwerk buiten
Antwerpen's lyrisch tooneel, waar de heeren Tokkie en Judels,
de twee verdienstelijke zangers, die sedert jaren deel uitmaken
van den troep, benoemd zijn tot bestuurders voor het volgend
tooneelseizoen en de heer Edward Keurvels, met H . Fontaine,
een van de stichters, tot kunstleider.

De Vlaamschgezinden hebben te Gent alle moeite in het werk
gesteld om de benoeming van twee Vlaamschonkundige Walen
aan het Gentsch Conservatorium te verhinderen, omdat ze overtuigd zijn dat hun onderwijs geene vruchten kan dragen, als zij
zich door hunne Vlaamsche leerlingen niet behoorlijk kunnen
doen begrijpen. Een klein feit bewijst nu hoezeer zij gelijk hadden.
Dezen winter bestuurde een dier heeren, de heer Radoux, een
koor op een concert. Dit koor, goed begonnen, liep niet allerbest van stapel. Weet gij hoe de heer Radoux zich daarover
verschoonde? „Que voulez-vous, je ne sais pas me faire comprendre de ces gens; ce sont presque tous des ouvriers.' (Wat
wilt ge? ik kan me door die lieden niet doen begrijpen; het
zijn bijna allen werklieden.)
Kan men op naïever wjjze bekennen, dat ook het grootste
genie onmachtig staat voor leerlingen, wier taal hij niet begrijpt ?
Over eenige maanden zullen de heeren Radoux en Zimmer, de
Waalsche Vlaamschonkundige leeraars, moeten bewijzen, dat zij
zich onze taal voldoende hebben eigen gemaakt, om in hunne
lessen niet meer geneigd te zijn, ze door Fransch te vervangen.
Wij zullen er voor waken, dat hun examen ernstig zij, maar
blijven toch overtuigd, dat nooit aan een Fransch-onkundigen
Vlaming, al ware bij nog zoo knap, dergelijke voorwaarden van
;
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benoeming zouden worden toegestaan in een Waalsch Conservatorium.
Weer is de Hoogeschool van Gent getroffen door het afsterven
van een harer leeraars, den heer Motte, en weer hebben de
Vlaamsche studenten onzer hoogeschool een verzoekschrift aan
den heer Minister gezonden waarbij ze vragen, dat hij voor den
opengekomen leerstoel eene der bekwame kandidaten zou kiezen,
die in staat zijn in het Nederlandsch te doceeren. Dit verzoekschrift is onderteekend door 33 van de 50 studenten der faculteit
van wijsbegeerte en letteren. Slechts 3 studenten verklaarden
zich tegen een Nederlandschen leergang; de 14 andere verklaarden,
dat het hun onverschillig is in welke taal de leergang gegeven
wordt.
We meenden vast, dat we te Gent, voor de toepassing van
de taalwet op de oefeningen der artillerie de zegepraal behaald
hadden. We hadden gerekend buiten den waard. De Flandre
Liberale wist mede te deelen, dat het gebleken is na de oefening
van 9 Maart, dat ondanks al de moeite, welke majoor Stassinet
zich gegeven heeft (!!!) de onderofficieren van het korps nog
niet voldoende onderricht zijn om op hunne beurt hun onderhoorigen te drillen en te kommandeeren in het Nederlandsch.
De majoor heeft zich daarom genoodzaakt gezien het kommandeeren in het Fransch te hervatten. Zulks ondanks de belofte
voor den schijn door den Minister het voorgaande jaar in de
Kamer afgelegd na de interpellatie van de hh. Anseele en De
Vigne, dat de wet dit jaar zou toegepast worden; ondanks dergelijke belofte door den majoor persoonlijk aan M . De Vigne
gedaan; ondanks het feit, dat nu drie jaar geleden de artillerie
reeds een vol jaar in t Nederlandsch was gedrild geworden. Wat
een komedie! Te verwonderen is dat niet daar de Minister te
Leuven door zijn eigen Kabinetshoofd, kolonel De Neef de wet
laat verkrachten. Toch hebben 38 moedige mannen daar Vlaamsche bevelen geëischt en zijn thans ingedeeld bij een Vlaamsche
afdeeling. Doch de overheid oefent drukking uit opdat niet nog
meer schutters zich bij die afdeeling zouden aansluiten.
Dat alles laat de Minister gebeuren, hij die ook straffeloos
door majoor Stassinet een onderhoorige in 't openbaar liet uitschelden voor sale jésuite. Wie na dergelijke feiten niet overtuigd is, dat de Minister met de franskiljonsche overheid der
schutterij samenspant en de wetsverkrachting goedkeurt en aanmoedigt, moet wel blind zijn. Toch laten wij niet los. De Gentsche Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft eens
te meer in een aanplakbiljet op de muren der stad krachtig
verzet aangeteekend tegen de wetsverkrachting. Maatregelen zullen
genomen worden opdat den Minister rekenschap gevraagd worde
over zijn medeplichtigheid daaraan. De wet zal eindelijk moeten
toegepast worden al moge het nog zooveel tijd en inspanning
kosten.

welk toen onder zijn leden telde: Tony Bergmann, Karei De
Clercq, Rolin Jaecquemijns, Napoleon de Pauw enz. de luisterrijke viering van zijn vijftigjarig bestaan achter den rug heeft.
Onder de feestelijkheden, waarmee dit gepaard ging zullen we
alleen vermelden de vergadering van Zondagmorgen, 23 Maart,
waar een vertegenwoordiger van ieder der geslachten, die elkander
hebben opgevolgd in 't Zal wel gaan, zijn herinneringen zou
ophalen aan zijn tijd in dien studentenkring. Deze reeks voordrachten, welke bij gebrek aan tijd 's morgens, 's middags op
het banket (geen feest zonder banket bij de Vlamingen!) werd
voortgezet, maken van dezen dag een historischen dag en zeer
is het te wenschen, dat al het wetenswaardige, daar gehoord,
door den druk bestendigd en ter algemeene kennis gebracht
worde. De feesten werden bijgewoond door de heeren Boddaert,
vertegenwoordiger van de Hollandsche studenten in Duitschland,
Boelen vertegenwoordiger van de Amsterdamsche, Horst van de
Leidsche Hoogeschool, Cohen Stuart, die bekende, dat de Nederlandsche Beweging hem op deze wijze recht smakelijk was gemaakt (cf. zijn brief in 18 Februari.)

;

Voor de feestzending van Van Lennep's werken, ter herinnering
aan de honderdste verjaring van zijn geboortedag, werd in ZuidNederland door M . Minnaert ontvangen: 134 fr.
De Van Lennep-commissie is in staat gesteld geworden in het
geheel ongeveer 500 stel of 6000 deelen van Mr. Jacob Van
Lennep s Romantische Werken te verzenden aan alle „Nutsbibliotheken", alle boekerijen van „Ons Huis" en een aantal
andere volksbibliotheken in Noord-Nederland; aan 50 bibliotheken
in Zuid-Nederland, 20 in Oost- en West-Indië, 13 in Amerika
en 1 te Smyrna. Voor de Boeren-krijgsgevangenen zijn 75 ste
of 900 deelen bestemd.
;

;

We vermelden in het voorgaande nr. het overlijden van den
heer Pieter Geiregat en de milde schenking van 10.000 fr. door
hem aan de Gentsche scholen. De Vlaamsche strijd ook werd
door hem niet vergeten: aan het Willems-Fonds schonk hij, dooide bemiddeling van den heer Minnaert, een som van 1000 fr.
Van een levende, den heer De Hoon, (Brussel), ontving het
Willems-Fonds een andere gift van 3000 fr.
Dergelijke voorbeelden verdienen ter navolging aangeprezen te
worden: in het streven der Vlaamschgezinden tot ontwikkeling
en zedelijke opbeuring van hun volk, moet thans zooveel goeds
ongedaan blijven bij gebrek aan de zenuw van den oorlog.

Weer hebben we een naam op onze doodenlijst te brengen.
Door een talrijke schaar vrienden werd, den tweeden April, naar
zijn laatste rustplaats gebracht, ons strijdbaar en altijd strijdvaardig
medelid, advocaat Adolf Pauwels, nauwelijks 35 jaar oud. Door
den heer Vaes, Deken der advocaten orde, door den heer Van
Kerckhoven—Donnez namens den Nederduitschen Bond; door
den heer F l . Heuvelmans, in eigen naam, werd hulde gebracht
aan zijn nagedachtenis, die ook in onze waardeering blijft voortleven.

De Snellaertkring, Gent, maakt zich op om zijn vijfentwintigjarig bestaan te vieren, terwijl het taalminnend studentengenootschap 7 Zal wel gaan, gesticht door Vuylsteke in 1852 en 't

Te Brussel hield Prof. Mac Leod in den Tak van het Algemeen
Nederlandsch Verbond een voordracht over de vervlaamsching
van de Gentsche Hoogeschool, waarbij hij de aanwezigen aanmaande, zich niet te laten verschalken door de verschillende
_
^ die men tegenover het
zoogenaamde
stelsels van verzoening,
verslag der commissie van het Antwerpsen Nederlandsch Congres
heeft opgeworpen: alle komen op eene fopperij neer voor de
Vlamingen.
0

Ons algemeenbestuurslid, K . Van der Cruyssen, sprak te
Brugge in een groote vergadering van den „Vlaamschen Gildenbond" over het wetsvoorstel Coremans. Een verzoekschrift tot
aanbeveling van dat wetsvoorstel werd met de handteekeningen
der aanwezigen naar de Kamer gezonden. Namens de vergadering
zou er aan de Volksvertegenwoordigers van Brugge geschreven
worden, opdat zij hunne ondersteuning aan dit wetsvoorstel
zouden verleenen.
De Gentsche Senatoren, tot welke de katholieke Landsbond
zich gewend heeft met het verzoek, dat ze voor de wet zouden
stemmen, schijnen dit niet te zullen doen. Ze beweren, dat dit
voorstel afbreuk doet aan de vrijheid van onderwijs.
Pharmacopoea, codex medicamentarius, is de naam van het
nieuw artsenijboek, bewerkt door eene bijzondere commissie, bestaande uit geneesheeren en apothekers.
Daar dit boek de voorwaarden beschrijft, die de geneesmiddelen
moeten vervullen, en de voorschriften opgeeft, volgens welke de
apothekers die moeten voorbereiden, bewaren en afleveren, moet
het volgens de gelijkheidswet van 22 Mei 1878 in beide landstalen
opgesteld zijn.
't Is hetgeen de heer De Backer, volksvertegenwoordiger voor
Aalst, den heer minister van landbouw heeft doen opmerken.
Minister Vanderbruggen heeft geantwoord, dat voor dit codex
geen andere officieele taal voorgeschreven is dan het Latijn.
Te Diest (Brabant) kwam een nieuwe Tak van het Algemeen
Nederlandsch Verbond tot stand, welke bij zijn oprichting 40
leden telt. Het bestuur is samengesteld uit de hh. G. van Nerom,
voorzitter, 0. Peeters, schrijver, Van de Walle en Fr. Ciesens
leden. We brengen een welverdiende hulde aan deze wakkere
medeleden, wier toewijding aan de goede zaak het zooverre heeft
weten te brengen. Laat ons dan nog een beroep mogen doen op
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onze leden te Aalst, Brugge, Leuven, Mechelen en andere plaatsen
opdat ze het voorbeeld van het kleine Diest mogen volgen en
overgaan tot de oprichting van werkzame Takken in plaats
van het te laten bij hun lid zijn. Op meer dan een plaats
zijn ze talrijk genoeg om een Tak op te richten; op andere volstaat het nog eenige leden aan te werven om het te kunnen
doen. Ons Verbond heeft zeker al veel goed werk verricht; maar
hoeveel meer zou het kunnen doen, indien we door de medewerking van talrijke werkzame Takken gesteund werden!

met 'en edelmoedigheid gestreden door ons Indies Leger, wetend
dat het gaat om het al of niet houden van ons Kolonieaal bezit.
Toch komt die lof voor de edelmoedigheid van onze kant ons
vooral pas in de laatste tijd toe. Wij hebben onze jingo-tijd
gehad, toen vernielen en verdelgen zowat de zachtste middelen
waren, die onze verwarde verbeelding voor de aterlingen, die
durfden te strijden voor wat wij zelf het hoogst achtten, over
had. Inzonderheid uit Nederland, van personen die ver bleven
van het oorlogstoneel, kwamen de raadgevingen tot kras, totzeer kras optreden; tot uitroeiing of verplanting van het Atjehse
ras, dat de worsteling tegen ons durfde volhouden. Inzonderheid
De opvoering van Koning Oedipus door de Nederlandsche ook toen wij in 'en stukje grond tenslotte samengeperst waren
Tooneelvereeniging met Louis Bouwmeester, op initiatief van den als de prov. Utrecht achter blokhuizen en prikkeldraad; toen wij
Gentschen Tak Alg. Ned. Verbond en de vrienden van het Neder- met die verdelgingsmiddelen meenden ze af te schrikken.
Wat al telefoonlijnen, wat al baanvakken van de spoorweg
landsch Tooneel heeft thans plaats gehad.
„Overheerlijk/' is het oordeel van de kunstminnende Vlamingen; zijn er door de niets ontziende kranige vijanden vernield, toen
maar ook de Fransche bladen Fiandre Libérale en Journal de wij in onze Geconcentreerde stelling zaten opgesloten! Onze
Gand hebben er opgetogen artikelen over geschreven; zoodat we regeringen vertelden 't ons maar niet.
Maar ere ook aan de burgerlike ambtenaren — let wel het
mogen rekenen, dat het beoogde doel bereikt is: bewijzen, dat
Nederland tooneelkunstenaars bezit, die geenszins bij de beste was 'en overste die sprak — ere aan hun, die met grote
Fransche, die hier ooit optraden, achterstaan. Behalve door Vlaamsch- zedelike moed telkens voor de Atjehers in de bres durfden
gezinden, werd deze vertooning door een aantal personen uit de springen; het Leger wisten te houden binnen de perken van
hoogere standen, die nooit iets anders, dan Fransch spreken, bij- menselikheid en rechtschapenheid en de — zogenaamd —
gewoond, aangelokt door den roep, die uitgegaan was van Bouw- militaire geest in bedwang wisten te houden.
Het meest humane tijdperk van de Atjehkrijg vinden wij in
meesters optreden te Parijs, dat aldus zegenrijke gevolgen heeft
gehad. We kunnen zeggen, dat de indruk, door die personen on- de periode van Deijckerhoff. Zijn leus was : geen bloedvergieten,
dergaan, overweldigend is geweest. Ja wel, men moest het be- geen schermutselingen; welvaart verbreiden, de Atjeher tonen
kennen, het Nederlandsch aldus gesproken, is mooi, is voornaam dat onze Eegering hem wil behandelen evenals de andere onderdanen ; ons gezag uitspannen door slimme maatregelen, door
en verdient, wat anders, dan dwaze minachting.
gebruikmaking van het naar rust hakende element onder de
Atjehers.... Het liep helaas uit op het verraad van Toekoe
Oemar.
Toen trad de nieuwe volle oorlogsperiode weer i n ; eerst onder
Vetter, ten slotte onder Van Heutsz. En zie nu de toestand eens
aan: met veel minder offers onzerzijds dan voorheen, met te
groter aanvalslust, na de jaren van ontzenuwend opgesloten zijn,
zijn wij nu meester over een terrein uitgedijd . . . . van de prov.
Utrecht tot 3 maal Nederland. Eerbied voor de ware dapperheid van
tegenstanders; eerbied ook voor de rechten en het bezit van de
non-combattanten; en sparen van dorpen, hoeven, huisraad, vee
en veldgewas, naast een energieker voorwaarts gaan en een verVerzuimd Indië gewroken.
metel optreden van de stoutmoedigste troep van ons leger —
de Maréchaussee — hebben de nog geen 6000 man bezetting in
et jarenlang negéren van wat ons het naast aan 'thart Atjeh tot dat rezultaat in staat gesteld.
moest liggen, ons schitterend kolonieaal bezit is hier
Doch wat een moeite, wat een geduld, wat een opoffering,
prachtig en echt christelik gewroken. Wij zijn er voor zelfverloochening en taaie volharding werden niet vereist van
gestraft met grote goedertierenheid, want wij kregen als boete het kleine kontingent van het Indiese Leger dat daar op de
geestdrift. Het vuur dat niet wordt uitgeblust werd in ons over- Noordpunt van Sumatra zijn energie en gezondheid ten offer brengt
gebracht door de gloedvolle woorden van Jhr. G. Graafland, en waarachtig meer hulde verdient dan het in den regel van
gepens. luit. kol. O. I. leger. De eerste woorden al waren pak- Nederlanders ontvangt! Wat een te overwinnen moeilikheden in
kend. Nederlanders sluit u aan een! Daar klinkt 'en stem uit 'en terrein met zwaar bos, waar ternauwernood de zon doorZuid-Afrika ons toe, die roept sluit de gelederen en dan ook schijnt, met meertjes er in, de onder water gezette rijstvelden,
despereert niet! Want ons ras kan niet slaaf zijn, maar moet glibberige dijkjes er langs; door het bos smalle voetpaden,
wakker worden. En wij, in Indië, zei hij, wij zijn wakker, maar dorpen omgeven door van de taaiste en hardste heggen en dan
de pers hier negeert ons werken in 't belang van de toekomst van de te bestormen bentings die verschrikkelik sterk gemaakt waren.
ons ras. Eens zal de dag komen dat de Javaan zal kiezen
Daar geen ontplooien van overmacht, geen per spoortrein of
tussen ons en anderen, die ons aanvallen. Steunt hij ons, niemand op karren meegevoerde vivres, munitie, tenten als anderszins,
zal er macht krijgen. Anders: wee over ons! Het zachtste volk alles wat nodig was, alles wat de ambulances vereisten, de
van de wereld laat zich daar, 30 miljoen sterk, leiden door gewonden zelf, de gesneuvelden, moet noodwendig door dragers
onze weinige ambtenaren en 'en leger van 40000 man waaronder meegevoerd worden, uren, dagen, soms een week lang, totdat
10000 blanken; macht van wapenen helpt ons niet; daar moet het nieuwe rustpunt bereikt was of de kolonne's weer aan het
de Nederlander simpatie zien te krijgen. Nergens nu is beter uitgangspunt waren teruggekeerd. Wat 'n nasleep voor zo één
kampplaats voor hem, om zijn beste gaven te tonen, dan in het bataljon van circa 800 mannen! Stel ruim genomen 400 en dan
leger.
natuurlik noch een Vs bataljon om die nasleep voortdurend te
O, het bestaat volstrekt noch niet uit de beste elementen; en bewaken en te beschermen!
toch kranige mennekes, onze Javanen, Amboinezen, Madoerezen,
Het was in die dagen van 1896, toen men opnieuw zou gaan
Tidorezen, enz. Zij vormen er het grootste deel van.
aanvallen, maar het eigenlike leger noch niet geschikt was
Zij komen nü vooral tot hun recht; nu wij — met ieder jaar voor zijn taak, noch niet vechten kon en durfde zonder nasleep,
meer — er aan herinnerd worden dat onze Europese maatschappij bedorven en gedemoraliseerd als het was door de onthoudingsgeen mannen meer wil leveren voor de krijgsdienst: geen vrij- politiek in Atjeh, — dat men eindelijk meer aandacht ging schenwilligers, geen beroepsoldaten. Weldra zal het Europees element ken aan het inlands element in het leger, aan het om zijn
in het Indies leger gaan ontbreken. N u reeds is er niet genoeg. vermetelheid en geschiktheid voor het nachtgevecht zo gunstig
En de oorlog met Atjeh is noch niet uit, de volharding der bekend korps Maréchaussee, bestaande uit circa 250 man, waarvan 7
Atjehers noch niet bezweken.
Javanen en Vs Amboinezen, met 12 blanke onderofsieren, kerels
Ja, die Atjehers! De oorsprong van de Atjehkrijg is sedert van initiatief, op wie men als rotsen kon bouwen; en z'n kranige
de 30 jaar van zijn duur allang vergeten. En de Atjeher houdt luitenants Vuyk, Dijkstra, Vis, Stoop en Wagener! Een volkomen
maar vol zonder enige hulpmiddelen dan eigen slimheid, handigheid, betrouwbare, onverschrokke troep!
terreinkennis en de natuur van z'n land. Laten wij hem gerust
Hoe treffend schilderde spreker de" geest van dat korps, hoe
de eer geven, die hem toekomt: hij strijdt als de Boer voor z'n spannend verhaalde hij ons van het gevecht, het eerste tegen de
onafhankelikheid. Maar ook wij mogen niet in de goedkeuring vijandelike stelling van Toekoe Oemar, waar het plan van de
vergeten worden, want daar wordt met 'en grote volharding en commandant der Marechaussee — ik geloof dat het Jhr. G
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Graafland was, maar spreker was zo bescheiden zich zelf te
negéren - - hoe dat plan de goedkeuring wegdroeg, ondanks de
schijnbare roekeloosheid en het dolkoene er van. Hoe de maréchaussees de omtrekkende beweging maakten.... hoe de
mennekes van Graafland door de Atjehse lienies slopen in de
nacht; hoe zij smorgens in de rug stonden van de vijand en
deze gelijktijdig in 't front aangevallen week, ik waag het niet
dat te beschrijven. Er sprak uit deze beschrijving zo'n diep
gevoel, zo'n innige liefde voor z'n soldaten, zo'n door en door
meeleven met de troep, dat we er aangedaan van werden, vooral toen
we de Inlandse soldaten zagen staan als 'en levende schans om
de uitgeputte generaal van Heutsz. En hij, Graafland, mocht
dan ook terecht spreken van de grootheid van z'n plicht te doen
en te staan ook als men wist dat het de laatste ure wel kon
zijn; hij mocht dan ons ten slotte wel toeroepen: Nederlanders
ontwikkel het initiatief, het zelfbewustzijn, en vertrouwen in
uw leger, in u zelf en sta pal als de ure eens komt dat men
tonen moet wat men kan.
Die diepe indrukken, ze konden niet uitgewist worden door
de nu volgende rustige bekijking van tal van Indiese lichtbeelden
Integendeel de warme liefde voor de Inlander klonk door de
natuurlik eenvoudige aanduiding heen en zo was deze les in de
Indiese land- en volkenkunde 'en waardige aanvulling van 'en
gloedvol betoog.
En of dat alles ook boeide: arm en rijk, jong en oud, man
en vrouw, heer, dame, meisje, — 'en kleine 600 man —- luisterden
in de diepste aandacht naar het spreken en deden spreker met
hun applaus herhaaldelik zwijgen.
'En Algemeen Nederlandse avond!
Haarlem.

J . B. SCHEPERS.

Het Nederlandsch in de West

H

erhaalde malen is er in Neerlandia op gewezen hoe de
Nederlandsche koloniën in West-Indië een alles behalve
Nederlandsch karakter hebben en hoe de taal van het
moederland er wordt verwaarloosd.
Zoo wordt op de scholen der Bovenwindsche eilanden (St.
Martin, St. Eustatius en Saba) alleen Engelsch onderwezen en
voor de bewoners, uitgezonderd de gezaghebbers en enkele gouvernementsambtenaren, is het Hollandsch een vreemde taal.
Stel daartegenover eens Martinique Guadeloupe en het Fransch
gedeelte van St. Martin. Daar spreekt iedereen Fransch, en die
taal wordt ook op de scholen onderwezen.
Over de ongerechtigheid dat in Nederlandsche koloniën in het
Engelsch recht wordt gesproken en dat men slechts met opoffering van hooge vertaalkosten van vonnissen der Raden van
Justitie en der kantongerechten bij het hof van Justitie op
Curacao in hooger beroep kan komen, hebben de heeren J . H .
J. Hamelberg en A. M . W. ter Laag in de beide vorige jaargangen van Neerlandia reeds genoeg in het midden gebracht.
Tn de N . R. Ct. van 22 Maart werd de opmerking gemaakt
dat op St. Martin de vonnissen van den Raad van Justitie en van
het kantongerecht in het Nederlandsch zouden kunnen worden
uitgesproken, daar de gezaghebber, die president van dien Baad is en
de leden Hollandsch kennen en ook de waarnemende kantonrechter
onze taal machtig is; doch de officier van Justitie aldaar, die
tevens ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht is, heeft zich nooit moeite gegeven de Nederlandsche taal
te leeren en spreekt alleen Engelsch. Daarom is men verplicht de
rechtzaken aldaar in het Engelsch te behandelen. Op St. Eustatius
eveneens. En de kantonrechter op Saba, die Hollandsch kent,
moet vonnissen in het Engelsch, omdat de griffier en de ambtenaar
O. M. slechts die taal begrijpen.
De groote fout is, dat geen gouverneur er zich ooit ernstig
om bekommerd heeft. De oude sleur volgen, was gemakkelijker.
Indien er 30 of 40 jaren geleden bepaald was, dat op onze Bovenwindsche eilanden Nederlandsch op school moest worden geleerd,
dan zou men daar nu eene Hollandsch sprekende bevolking nebben.
De nieuwe gouverneur zou in dezen veel kunnen doen. Van
zijn belangstelling mag men overtuigd zijn, nu hij in Januari
vergezeld van professor Went en den ingenieur Havelaar een reis
naar de Bovenwindsche eilanden heeft ondernomen waar Z.H.E.G.
op hartelijke wijze ontvangen en met ingenomenheid begroet werd.
De bevolking op die eilanden gaf duidelijk te kennen, dat zij in
hem den landvoogd ziet, van wiens beleidvol en rechtvaardig
bestuur men verwacht, dat er eindelijk verbetering in tul van
aangelegenheden zal worden gebracht.
De gouverneur heeft op de eilanden audiëntie verleend aan amb-

tenaren en particulieren, en zich verder zooveel mogelijk van
alles op de hoogte gesteld door eigen onderzoek.
Dat hij deelneemt aan het Nederlandsch leven in de Westindische koluniën blijkt ten overvloede uit het volgend bericht
in de Cura^aosche Courant:
Op Maandag 10 Maart in den voormiddag had in het lokaal
van de Club „De Gezelligheid" de tweede vergadering plaats
van de oprichters en toegetredenen van de vereeniging ter bevordering van Landbouw, Veeteelt, Zoutwinning en Visscherij.
De heer Gouverneur woonde de vergadering bij, en hield een
redevoering, zijn belangstelling betuigende in de vereeniging.
Door den heer Gouverneur werd den heer Chapman een fraai
bewerkten hamer ter hand gesteld, om aan den te benoemen Voorzitter te worden overhandigd.
Het eerste bestuur der Vereeniging bestaat uit de Heeren
C. A . Jones, Voorzitter, H . H . R. Chapman, Ondervoorzitter,
J. H . J . Hamelberg, Secretaris , J . L . T. Heldewier Vignon, Penningmeester en H . S. Muller.
De Gouverneur der kolonie is tot eerelid der Maatschppaij
benoemd

Een belangrijk besluit.
In de Javasche Courant — het officieele nieuwsblad voor
Nederlandsch-indië — van 4 Februari j . l . komt een besluit voor,
dat de Indische regeering en in de eerste plaats den GouverneurGeneraal, den heer Rooseboom, wiens onderteekening het draagt,
tot groote eer verstrekt. Het stelt de voorwaarden vast „betreffende
de kostelooze toelating van, en gratis verstrekking van boeken
en andere leermiddelen aan leerlingen op inrichtingen van middelbaar onderwijs in Nederlandsch-Indië en geeft daarbij blijk van
een even verstandige, als edelmoedige mildheid. Wij laten den
volledigen tekst van het besluit volgen. Men oordeele of wij
te veel hebben geroemd.
Artikel 1.
Zij die tot het volledig onderwijs zonder betaling van schoolgeld
op een der inrichtingen van middelbaar onderwijs wenschen te
worden toegelaten, kunnen zich daartoe in de maand Maart van
elk jaar aanmelden bij den directeur der school, tot welke de
toelating gewenscht wordt.
Artikel 2.
Om vrijstelling van de betaling van schoolgeld te erlangen
wordt vereischt dat:
a. 'de ouders van den leerling doen blijken van hun eigen onvermogen, z owel als dat van hun kind en de v,.ogd van het
onvermogen van zijn pupil of wel dat zij aantoonen te wonen
buiten de plaats waar de school is gevestigd en niet bij machte
te zijn het schoolgeld benevens de reis- en verblijfkosten te betalen.
b. de leerling voldaan hebbe aan de eischen van toelatingsexamen
en uit een onderzoek blijke, dat hij van een goed gedrag is en
door buitengewonen ijver uitmunt.
De directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid staat, met
inachtneming van het bepaalde bij artikel 4, de vrijstelling toe
voor hen, die aan deze voorwaarden voldoen.
Artikel 3.
Aan hen, die onder genoemde voorwaarden zijn toegelaten,
kunnen, wanneer zulks ter beoordeeling van den directeur van
O. E . en N . bepaald noodig blijkt, de benoodigde boeken en andere
leermiddelen of een gedeelte er van kosteloos worden verstrekt,
op de wijze als door dien directeur zal worden geregeld.
Artikel 4.
Mocht in verband met het aantal betalende leerlingen dat tot
de school toegang heeft erlangd en met de beschikbare plaatsruimte en de beschikbare leerkrachten bezwaar bestaan tegen de
toelating van alle bij het in artikel 2 bedoelde onderzoek geschikt
bevonden candidaten, dan wordt door den Directeur van O. E .
en N . bepaald tot welk maximum zij zullen worden toegelaten.
De bij het toelatingsexamen behaalde cijfers beslissen in dit
geval omtrent de volgende plaatsing.
Artikel 5.
Vrijstelling van betaling of van verdere betaling van schoolgeld, zoomede geheel of gedeeltelijk kostelooze verstrekking van
boeken en andere leermiddelen op den voet van artikel 3 kan
plaats hebben ten behoeve van reeds op de gewone wijze ingeschreven leerlingen, wier ouders of die zelve komen te ver-
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keeren in het geval bedoeld in artikel 2 letter a, dezer voorwaarden. Deze leerlingen komen voor kostelooze toelating in
aanmerking vóór nog niet ingeschrevenen, mits zij bij onderzoek
van goed gedrag blijken te zijn en door buitengewonen ijver
uit te munten.
Artikel 6.
De directeur der school doet aan het college, belast met het
bestuur over of het toezicht op de school toekomen afschriften
der in de regelementen voorgeschreven periodieke beoordeelingen
omtrent de vorderingen der leeringen, voor wie vrijstelling van
de betaling van schoolgeld is verleend. Die afschriften doet hij
vergezeld gaan van een bijzonder verslag aangaande den ijver
en het gedrag der leerlingen. Het college voornoemd zendt die
beoordeelingen met de opmerkingen waartoe zij aanleiding geven,
aan den directeur van O. E. en N .
Artikel 7.
Vrijstelling van de betaling van schoolgeld wordt ingetrokken:
a. zoo de ouders van den leerling of deze zelf ophouden onvermogend te zijn of tot betaling van schoolgeld benevens de
reis- en verblijfkosten in staat geraken;
b. zoo het blijkt dat hij die kasteloos onderwijs ontvangt zich aan
wangedrag schuldig maakt. Zij kan bovendien worden ingetrokken,
wanneer de rapporten over de vorderingen en den ijver van den
leerling daartoe aanleiding geven.
Artikel 8.
De vrijstelling vervalt, wanneer aan het einde van een schooljaar
de vorderingen van een leerling niet van dien aard zijn, dat hij
tot een hoogere klasse kan worden bevorderd, tenzij uit de rapporten blijkt, dat de oorzaak daarvan een gevolg is van buitengewone omstandigheden, onafhankelijk van den aanleg of den
ijver van den leerling, in welk geval de directeur van O. E. en
N . hem kan vergunnen andermaal een jaar in dezelfde klasse te
vertoeven.
Waar wij in het bijzonder de aandacht op vestigen is, dat
geen onderscheid tusschen Europeaan en niet-Europeaan wordt
gemaakt, zoodat ook onvermogende Inlanders en vreemde Oosterlingen van het kosteloos onderwijs zouden kunnen genieten. Een
tweede zeer opmerkelijk beginsel van deze regeling is, dat, zoolang
er voldoende plaatsruimte en leerkrachten beschikbaar zijn, allen,
zonder onderscheid, die zich aanmelden en aan de gestelde voorwaarden voldoen, tot het kosteloos onderwijs worden toegelaten.
Eerst dan indien het aanbod zoo groot mocht worden, dat algemeene
toelating uitbreiding der bestaande inrichtingen zou vereischen,
zal door den Direcreur van Onderwijs een grens worden getrokken.
Wij vertrouwen echter dat ook in dat geval het trekken dier
grens slechts een tijdelijke maatregel zijn zal en de gelegenheid
tot het ontvangen van onderwijs spoedig in overeenstemming zal
worden gebracht met de gebleken behoefce.
Welk een machtig middel deze vrijgevige regeling van kostelooze
verstrekking van middelbaar onderwijs — in Indië geheel berustend
op dezelfde beginselen als in Nederland — zijn zal ter bevordering
van het streven door onze Indische vrienden voorgestaan, om
alle westersche beschaving in Nederlandsch Indië zooveel mogelijk
een Nederlandsch karakter te doen dragen, behoeven wij niet te
betoogen. Ook daarom brengt Neerlandia hulde en dank aan den
heer Rooseboom en zijn raadgevers.
C. T H . VAN DEVENTER.

Uit Amerika.

E

r komt meer leven en belangstelling in het Algemeen Nederlandsch Verbond in de Nieuwe Wereld. Ten minste in den
Westerschen Tak.
De gemoederen waren de laatste jaren zóó vervuld met sympathie voor, met de meest levendige belangstelling in den worstel-
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strijd in Zuid-Afrika, dat er weinig overbleef voor 't A . N . V .
Nu echter het kalme vertrouwen meer en meer in onzen boezem
post vat, dat onze broederen nog eenmaal als overwinnaars te
voorschijn zullen komen uit hunnen langen, bangen kamp; nu
het besef welk eene eere het is tot den Nederlandschen stam te
behooren steeds levendiger wordt onder ons volk, nu treedt ook
de zaak des Verbon ds van lieverlede weer meer op den voorgrond.
Wat óók daartoe medewerkt is dat we bespeuren hoe heel
ons Amerikaansch volk meer belang leert stellen in „the
Dutch". Verschillende damesclubs en letterkundige vereenigingen
in ons land hebben de Hollandsche geschiedenis op hunne vergaderingen behandeld.
Een Nederlandsche boekhandelaar verkocht een groot aantal
Hollandsche werken aan twee of drie der voornaamste boekerijen
in Amerika.
Allerwege openbaart men belangstelling en sympathie voor
hen die de taai der „Boeren" machtig zijn.
Eene dame, die in Washington enkele maanden in de hoogste
kringen doorbracht, verhaalde hoe zij nog nimmer te voien er
zóó trotsch op was een Hollandsche te zijn, als sedert haar verblijf aldaar.
„Glad to see you, my brother Dutchman!" was het hartelijk
woo rd waarmede onze president onlangs een onzer politici van
Hollandschen bloede, te gemoet trad toen deze zijne opwachting
bij hem maakte.
En zie, door dat alles nu wordt het Nederlandsch Verbond
ook bevoordeeld.
Enkele dagen geleden gelukte het aan 't Bestuur van den
Westerschen Tak om te Holland Mich, eene onderafdeeling te
stichten. Het volgende verslag er van nemen we over uit „Ons
Vaandel" waarvan de heer Van Lummel, secretaris der nieuwe
onderafdeeling, de hoofdredacteur is.
Het luidt als volgt:
„Maandagavond, 10 Maart, werd een vergadering opgeroepen
door het Bestuur van het A . N . V. gehouden in Hope church.
Dr. Kollen presideerde en verzocht Ds. K . Van Goor met gebed
te openen. Nadat Dr. Kollen de vergaring had gewezen op
de macht van het kleine; en dat dikwijls kleine volken ingegrepen
hadden in de geschiedenis, ja zelfs de geschiedenis hadden gemaakt — Israël, Griekenland, N . Nederland — gaf hij het woord
aan Dr. Dosker, die het doel van het Nederlandsch Verbond
uiteen zette in een doorwrochte rede. *) Daarna wees Rev. H .
Beets van Grand Rapids op het praktische doel van deze bijeenkomst n.l. het stichten van een tak van het Verbond. De vergadering bewees haar instemming doordat 29 leden zich aansloten.
Een bestuur werd gekozen bij acclamatie: M. Van Sweden, pres.,
H . Pelgrim, Vice-Pres., D. te Roller, Penningmeester en A . J .
van Lummel secretaris. Den president der vergadering Dr. Kollen
werd opgedragen vijf trustees te benoemen: A. C. Rinck, Dr. J . H .
Karsten, Rev. J . F . Zwemer, E. S. Holkeboer en A . Rosbach.
Dr. Dosker sloot de vergadering met dankzegging. Dac op deze
vergadering de heuglijke tijding van de overwinning door de
Boeren behaald, werd medegedeeld, is ieder duidelijk. Groeie
deze tak tot een boom, die met zijn vruchten niet alleen de
Hollandsche Amerikanen verkwikke, maar die ook weldadig
zijn takken uitspreide over Amerika."
We zouden hier bij kunnen voegen dat de rede van Prof.
Dosker, bovengenoemd, in haar geheel werd opgenomen in „Ons
Vaandel" en met belangstelling gelezen werd. Geen wonder —
zij was keurig.
Enkele mijlen van Holland Mich, ligt het stadje Zeeland. Ook
daar heeft het bestuur van den Westerschen Tak vasten voet
zien te krijgen. En wel op Maandag, 20 Maart.
We nemen daaromtrent het volgende bericht over:
„In Zeeland werd een tak gevestigd van het A . N . V . De
vergadering werd gepresideerd door Dr. G. J . Kollen en toespraken werden gehouden door J . B. Hulst van Grand Rapids
en Rev. G. J . Haan van Zeeland. De afdeeling telt ongeveer 30
leden, Isaac VerLee en K . Boonstra werden aangesteld om te
werken voor een grooter ledental."
Het verheugt ons dat we weer zooverre zijn gevorderd. Als
de heeren die te Chicago en andere plaatsen onderafdeelingen
zullen stichten nu ook maar haast maken.
Excelsior!
De uwe voor H A. N. V.
HENRY BEETS.

Secr. West. Tak.
*) Van deze rede wordt in een volgend nummer verslag gedaan als de
plaatsruimte het toelaat.
.
Red.
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INGEZONDEN

Mooi Leven,
De Studentenlanddag te Antwerpen.
Over dien studentenlanddag schreef Neerlandici (Maartnummer)
het volgende: „het aanhangig Wetsvoorstel Coremans werd ook
besproken op den Katholieken Studentenlanddag de vorige maand
te Antwerpen, waar Mr. Adelfons Hendrickx daarover een zeer belangrijke redevoering hield. Allen waren het eens om de dringende
noodzakelijkheid er van in te zien' . Door die woorden zal menig
lezer van Neerlandia in de meening gebracht zijn dat de Studentenlanddag te Antwerpen eerst en vooral een politieke landdag was
en waarop het wetsvoorstel Coremans maar als bijzaak behandeld
werd. Wij zullen bewijzen dat dit strijdig is met de werkelijkheid:
De landdag waarvan hier spraak is, werd ingericht door de maatschappij „Eigen Taal, eigen Zeden" van Antwerpen, die samengesteld is uit katholieke, te Leuven en te Gent studeerende jongens,
maar die zich nooit met eigentlijke politiek heeft onledig gehouden. Die maatschappij had dan ook uitdrukkelijk aangekondigd
dat haar landdag uitsluitend ingericht werd „tot vervlaamsching
van hooger en vrij middelbaar onderwijs" Ruim 300 studenten
uit Leuven, 40 leden van het studentengenootschap „de Rodenbach'svrienden" te Gent, en een tiental studenten aan de hoogeschool te Brussel, hadden zich als deelnemers aan dien landdag
aangemeld. In den schouwburg had eene gala-vertooning plaats
van „De Bruid der Zee"; na het eerste bedrijf werd de „Strijdkreet" van Peter Benoit, — een onzijdig lied voorwaar! — door
het orkest gespeeld en door de honderden studenten geestdriftig
gezongen. Op de twee zittingen van den landdag werden uitsluitend Vlaamschgezinde redevoeringen gehouden, zoo deden er de
voorzitters van „Eigen Taal, eigen Zeden" en van „Met Tijd en
Vlijt" (reeds gesticht in 1836 en de oudste van alle VI. studentengenootschappen), kranige Vlaamschgezinde toespraken; zoo sprak
er de heer Van Loy, voorzitter der „Rodenbach'svrienden" te Gent,
over de hulp die deze maatschappij aan de slachtoffers der folterkampen in Zuid-Afrika verleend heeft, beloofde den steun der
„Rodenbach'svrienden" in den strijd voor het wetsvoorstel Coremans en sprak breedvoerig over hunne werking voor de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool; zijne hulde aan den ijver
van hoogleeraar Mac Leod ontlokte de geestdriftigste ovatie; dit
alles, dunkt me, zijn afdoende bewijzen voor de onzijdigheid van
den landdag.
1

door F . W. Drijver. Valkhoff & Co. — Amersfoort. —
Prijs ƒ1.50. geb. ƒ1,90.
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et is een verzameling van ethische opstellen, gedeeltelijk
reeds verschenen als weekblad-hoofdartikelen en waarin
de schrijver bespreekt op welke wijze ons leven mooi
gemaakt, ons levensgeluk verhoogd kan worden.
Neerlandia heeft niet de gewoonte werkjes als Mooi Leven aan
te kondigen. Uitzondering maken is ditmaal verklaarbaar, waar
de schrijver onder de middelen van levensvermooiing ook noemt
de bevordering van het Nederlandsch stamleven door toetreding
tot het A . N . V .
Uit het artikel „Op voor onzen stam!" blijkt welk een wakker
strijder de heer Drijver zelf is en welk een warm hart hij het
Verbond toedraagt.
Mannen en vooral ook vrouwen, de opvoedsters onzer kinderen
zegt hij, dienen 't groote belang te begrijpen, dat niet het minst
geldt het opkomend geslacht, d. i . de Nederlandsche Stam der
Toekomst!
De geestdrift, welke dit artikel in de pen gaf, spreekt ook uit
de andere opstellen, die telkens den gelukkig gekozen titel in
herinnering brengen en meest door kernachtige motto's hun
bedoeling reeds aankondigen. Dat van het voor Neerlandia belangrijkste is: „De taal is de ziel der natie, zij is de natie zelve,'
het spreuk geworden woord van Halbertsma.
Het werkje bevat 't portret van den schrijver.
Bij de Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmaatschappij v/h Jacq.
Dusseau en Co., Kaapstad en Amsterdam (Rokin 62) is verschenen
de derde druk van :
How to speak Dutch,
A simple methode of learning to speak, read and understand
the language, by Willem S. Logeman, L . H . C. B. A. Professor
of Modern Languages, South-African College, Uape Town.

Dat van dit werkje binnen zes jaar een derde druk verschijnt
is zeker verblijdend, niet alleen voor den schrijver en de uitgevers,
maar ook voor allen, die in de handhaving en verbreiding van
het Nederlandsch belangstellen. In alle geval blijkt er uit, dat
In den stoet, — een onafzienbare drom studenten, met een het Nederlandsch drukker dan voorheen beoefend wordt en wel
dertig vlaggen — werden bij ons weten, uitsluitend Vlaamsch- door den Engelschman; want voor dezen is het werkje bestemd.
gezinde liederen gezongen, vooral de Vlaamsche Leeuw en de
Of deze beoefening van het Nederlandsch door den EngelschStrijdkreet; voorop droeg men eene reusachtige banderol met het man nu juist van bijzondere liefde voor of belangstelling in
opschrift: „wij eischen eene Vlaamsche Hoogeschool f Het dient onze taal getuigt, zou ik nauwelijks durven beweren. Ik vrees,
hier nog gezegd dat er honderd exemplaren verkocht werden van dat de baantjes, tegenwoordige en toekomstige, in de „nieuwe
Mac Leod's „Nederlandsch en de Wetenschap", uitsluitend ten koloniën", waarop zoo vele zonen van Albion azen, aan dit
voordeele van den strijdpenning van de „Gentsche Studenten- merkwaardig verschijnsel niet zoo geheel vreemd zijn.
commissie tot vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool", welke
En waarom wordt nu juist dit werkje van den heer Logeman
Commissie samengesteld is uit evenveel liberale als katholieke zoo gezocht? Waarschijnlijk omdat dit niet alleen door zijn titel
studenten.
aantrekt, maar ook — en waarschijnlijk wel vooral — omdat
Bij dien landdag heeft „Eigen Taal, eigen Zeden" het daarbij de oudere handleidingen, zooals bijv. die van Snell en Elffers,
niet gelaten: te zamen met de Antwerpsche kringen „'t Vrije door hun tallooze taalkundige regels en uitzonderingen den niet
Woord" (afdeeling van den „Nederduitsehen Bond") en „de Jonge taalkundig aangelegden Engelschman afschrikken.
Breydels" belegt het onophoudend meetingen voor de aanneming
Hoe jammer, dat niet alleen Engelschen, maar ook zoovele
van de wet Coremans en voor de vervlaamsching der Gentsche
Afrikaners wezenlijk afgeschrikt worden door dien noodeloozen
Hoogeschool. Het mag hier- ook wel gezegd worden dat het
ballast van taalkundige antiquiteiten, waaronder de Nederlandsche
ontstaan der Gentsche Studentencongressen voor de Vlaamsche
schrijftaal nog steeds gedrukt gaat! Zal eerst Zuid-Afrika taalHoogeschool, aan haar initiatief te danken is.
kundig en dus ook in zoo vele andere opzichten voor Nederland
De landdag en vooral de stoet door „Eigen Taal, eigen Zeden"
geheel verloren moeten gaan, voor 'het dien ouden, hinderlijken,
ingericht, heeft aan heel Antwerpen betoond, niet alleen dat de
sitzenwinkel over boord werpt?
Vlaamsche Hoogeschool er eens zijn zal, maar ook dat ze te
Doch ter zake. Het werkje onder beschouwing zondigt allerklein zal wezen voor al de studenten, die een Nederlandsch hooger
minst door overmaat van taalkundige regels en verdient in dit
onderwijs verlangen.
opzicht alle aanbeveling. In minder dan 50 bladzijden behandelt
het de heele „grammar of spoken Dutch" en doet dat op sen
J . SÉBRECHTS.
Gent, den 30 Maart 1902.
uitnemend praktische wijze, die vooral den practischen Engelschman aantrekken. Dit taalkundig gedeelte is echter slechts het
nagerecht; want de voorafgaande 375 bladzijden zijn uitsluitend
gewijd aan de leer der uitspraak en de toepassing daarvan op
1
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1899—Maart 1900 en zal, als dit aan Neerlandia toegezonden
woorden, woordgroepen, samenspraken, enz. met tal van oefeningen.
Met het beginsel van den schrijver en het plan van het werkje vijftien losse vellen reeds overtuigend blijkt, een prettig geschreven
kan ik mij volkomen vereenigen; ik geloof met de heeren Tuytel belangrijk boek zijn, waarop bij voorbaat de aandacht wordt
en Zuidema aan „Vele oefeningen en weinig Grammatica"; maar gevestigd. In het volgend nummer zal het uitvoeriger worden
ik kan mij in 't geheel niet vereenigen met de methode door den besproken.
schrijver ten opzichte der nitspraak gevolgd. Even uitstekend
als ik zijn hoofdstuk over „The pronunciation of Dutch" acht,
even dankbaar gevoel ik mij, dat ik niet het Nederlandsch of
MEDEDEELINGEN.
eenige andere taal door middel van des heeren Logemans phonetische methode behoef te leeren. Hoe een Engelschman, die eerst
Nieuwe Leden.
voor cheerfulness: blei-moeddchheit of voor effective help: krachdaaddgd hulëp heeft leeren vertalen, later de juiste spelling dier
(15 Maart—15April)
woorden zal kunnen onthouden of weergeven, is mij een raadsel.
A. J . P. Meyjes, Krommewaal 18,
Amsterdam.
De spelling van een woord is toch zeker even veel, zoo niet Th. J . Azon Jacometti Hz., Ned. Ind. Handelsbank,
Batavia.
meer, een zaak van het oog, van het juist opnemen van het Jhr. J . A . R. de Muralt,* Spoorsingel 180,
Delft.
klankbeeld, als van de kennis der spelregels, het geheugen en
* Opgegeven door den heer H . Hooglandt, te Utrecht.
het oordeel.
Mej. W. J . Evers, Copernicusstraat 29,
Den Haag.
Op blz. 35 wordt den beoefenaar op het hart gedrukt: „The Jhr. H . v. Karnebeek, Boschstraat 14,
student of Dutch, in going trough the following exercices, voca- R. v. d. Zweep, Laan Copes 54
bularies and dialogues is shougly advised not to pay any attention B. S. Cramer,
\
Holland Michigan
whatsoever to column 3 (the authorised spelling) before he has E. S. Holkeboer,
j
carefully gone overcome ten or twelve pages of columns 1 and Dr. J . H . Kar sten,
2, and so familiarised himself with the sounds of the spoken A. J , van Lummel,
Opgeven door
translation, etc." en ik kan mij voorstellen, dat de beoeferaar, A . Noble,
Ds. Henry Beets
die zich nauwgezet aan dit voorschrift gehouden heeft, een vrij Henry Pelgrim,
zuivere uitspraak van het Nederlandsch zal verkrijgen en de taal A. Rosbach,
\
goed zal kunnen verstaan en spreken; maar ik zou niet gaarne W. Rottschaffer,
]
veroordeeld zijn om later 's mans schriftelijke ontboezemingen te M. v. Zweden
moeten corrigeeren of zelfs maar te lezen!
En nu, „to make confusion worse confounded", komt er bij
deze tweeërlei schrijfwijze van het Nederlandsch (de phonethische
en de gewone) nog een derde: de Afrikaansche! Van alle woorden, Algem, Vergadering van het Alg. Ned. Verbond.
woordgroepen, oefeningen, enz. vindt men in vier kolommen of
afdeelingen het Engelsch, het phonetisch Hollandsen, het geijkte op Zaterdag 24 Mei 1902, des namiddags te half een stipt
Hollandsen en het Kaapsch-Hollandsch naast elkander. Ik vind in Hotel Ponspn tegenover het Spoorwegstation te Dordrecht,
het om den meest phlegmatischen Engelschman tureluursch en
Te b e h a n d e l e n :
wanhopend te maken!
Wat het Kaapsch-Hollandsch betreft, het spijt mij, dat ik ook
Verkiezing van een hoofd-bestuurslid in de plaats van
daarop aanmerking moet maken. In de eerste plaats toch heeft M r . W . de Ridder.
de heer J . F . van Oordt, de medewerker van den heer Logeman
De Secretaris van het Hoofdbestuur
voor dit gedeelte van het werkje, volgens het voorbericht „tried
1

to strike the happy medium between „High-Dutch", often not
understood by the people, and the „Kombuis-Hollans" (KitchenDutch) of the uneducated coloured sewants", en door die poging
heeft hij een willekeurig taaltje geschapen, waarmee men wel
zijn weg door Zuid-Afrika zal kunnen vinden, maar dat zeer
misleidend is voor degenen, die zouden meenen door de beoefening
van dit gedeelte van het besproken werkje een goed inzicht in
en juiste kennis van'het Afrikaansch te krijgen.
In de eerste plaats is de uitspraak, zooals die wordt voorgesteld, wel Cape-Dutch (en nog al plat ook), zooals de schrijvers
dan ook zelf verklaren, maar zeker niet algemeen Afrikaansch,
allerminst, zooals men het in de Republieken, met name in de
Transvaal, hoort. De oo wordt volstrekt niet overal als oe, de
ee niet als ie, de uu niet als ie uitgesproken, enz. Vervolgens
komen er woorden en uitdrukkingen in voor, die den stempel
van „eigen baksel" dragen, doch niet aan de levende Afrikaansche
taal ontleend zijn. Met tallooze voorbeelden zou ik dit uit het
boek zelf kunnen aantoonen; doch deze beschouwing is reeds
lang genoeg geworden.
Ten slotte wensch ik nog de algemeene opmerking te maken,
dat het naar mijn overtuiging onnoodig is, den vreemdeling, die
zich in Zuid-Afrika wil vestigen, op deze wijze van de beoefening
van het Nederlandsch af te schrikken.
Ik acht het volstrekt niet noodig dat zulk een vreemdeling
buiten het Nederlandsch ook nog het Afrikaansch afzonderlijk
leert. Iemand die goed Hollandsen kent en daarbij opmerkzaam
gemaakt is op de eigenaardigheden van het Afrikaansch, inzonderheid wat zijn veel eenvoudiger buiging en zinbouw betreft; die
enkele kenmerkende Afrikaansche woorden en uitdrukkingen
geleerd heeft en overigens zich zoo eenvoudig mogelijk tracht
uit te drukken, kan zich over geheel Zuid-Afrika door middel
van het Hoog-Hollandsch (d. i . Nederlandsch) heel goed verstaanbaar maken en heeft ook, als hij eerst maar eenigszins aan het
eigenaardig Afrikaansch accent gewend is, geen moeite om eiken
Afrikaner te verstaan.
N.

MANSVELT.

Dr. W. van Everdingen te Rotterdam geeft weldra bij Waltman
te Delft Be Oorlog in Zuid-Afrika uit. Het loopt van 11 October

DE.

H . J . KIEWIET DE JONGE.

Groep A. van het Algemeen Ned. Verbond.
Jaarlijksche Vergadering — volgens art. 6 van het reglement der Groep — op Zaterdag 24 Mei 1901 des namiddags
te twee uur stipt in Hotel Ponsen tegenover het Spoorwegstation te Dordrecht.
Dagorde:
I. Verslag van den toestand der groep.
II. Verkiezing van zes leden van het groepsbestuur ten
gevolge der verplichte aftreding.
Door het Hoofdbestuur worden voorgesteld
dubbeltallen:
1°. Prof. D r . H . Kern
Dr. C. J . Vinkesteijn (Schiedam.)
2°. M r . H . J . M . Tijssens
G. van Son (Dubbeldam.)
3°. M r . W . de Ridder
P . J . de Kanter (Dordrecht.)
4°. Prof. Dr. H . J . Gallee
H . J . Emous (Amsterdam.)
5 ° . Prof. D r . J . Woltjer
Mej. dr. A . J . Nijland (Amsterdam.)
6°. Prof. Dr. J . W . Muller
Dr. J . B . Schepers (Haarlem).

de volgende
(aftredende.)
(aftredende.)
(aftredende.)
(aftredende.)
(aftredende.)
(aftredende.)

III. Voorstellen van Groepsbestuur, Afdeelingen of Leden.
De Secretaris van het
Mr.

Groepsbestuur:

H . J . M . TIJSSENS.

Vele stukken moeten wegens plaatsgebrek blijven liggen. Red.
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Portretten der Bóeren-Generaals en Commandanten, Gezichten van slagvelden, kampen commandoleven, verwoestingen, stadsgezichten, krijgsverrichtingen, enz,

p h o t o g r a p h i ë n ; Prijs per stuk op grijs carton 30

X 36 cM. t 0.90.
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Prijs per plaat f 1.— grootte 8 X 8 cM. (Grootere platen naar afmeting).
Volledi&e opgaaf der voorstellingen wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
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Verschenen: rijk geïllustreerd prachtwerk

SIEGEN ODER STERBEN
Die Helden des Burenkriegs.

HANDBOEK VOOR

RIEKEN EN QEWOHDEN.
Genees- en Heelkundige Gids

Bilder und Skizzen nach eigenen Erlebnissen mit 22 PORTRATS, voor Zuid-Afrika Atjeh * *
* * Oost- en West-lndië
24 GANZSEITIGEN und 73 TEXT-BILDERN einer Kriegsvan D R . K E R K CROSS.
ehronik und einer Karte des Kriegsschauplatzes von
Inspecteur
van den geneeskundigen dienst.
FRED. ROMPEL,
Parlementsbenichterstatter und Kriegskorrespondent
der „VOLKSSTIMME" in Pretoria,
mit einer Einleitung von General-major z. D. Dr. Albert Pfister.
INHOUD: Vorwort. — Wie Südafrika zu seiner weltgeschiehtlichen Bedeutung gekommen ist. —
Sitten und Charakter der Buren. — Der Bur auf dem Kriegspfad. — Ohm Paul und Tante Sauna.—
Das Volkslied von Transvaal, für Gesang unci Klavier. — President M. T. Steyn. — Das Volkslied
des Oranje-Freistaats, für Gesang und Klavier. — A. D. W. Wolmarans. — Cornells Wessels. — Abraham
Fischer. — Dr. W. J. Leyds. — J. W. Reitz. — Komm.-Gen. P. J. Joubert f. — General P. A.
Cronjé. — Komm.-Gen. Louis Botha. — Gen. Chr. de Wet. — Gen. J. H . de la Rey. — Kapitan
Danie Théron f. — Major Albrecht. — Gen. Ben Viljoen. — Richter J. B. M. Hertzog. — Südafrikas
Frauen und Töchter. — Kleine Chronik des Südafrikanischen Kriegs. — Karte des Kriegsschauplatzes.

Gebonden in rqken kleuren-omslag, fraaien druk op zwaar gesatineerd
papier, groot royal formaat i»et 119 platen en uitslaand
kaartje oorlogsterrein: f 1.65.
„SIEGEN ODER STERBEN" is een standaardwerk, populair geschreven, naar
officieele en betrouwbare bronnen samengesteld en beoogt aan alle Natiën het volk der
Boeren in zijn beste zonen: hun voornaamste Staatsmannen en Generaals te leeren
kennen en te doen eeren.
Het geeft naast interessante gebeurtenissen uit den oorlog, in kernachtigen, prettigen causerievorm, mededeelingen omtrent zeden, levenswijzen en gewoonten, volksaard en
godvruchtige begrippen der Boeren, alsook omtrent hun Staatsinstellingen.

Vijf en Twintig Duizend Exemplaren
werden reeds afgeleverd.
Geïllustreerd prospectus en de bijzonder gunstige Persbeoordeelingen worden op
aanvrage gratis toegezonden. Verkrijgbaar

2de Druk.
Prijs met 11 afbeeldingen in den tekst,
volledig Alphabetisch register, alsmede
lijst van de geneesmiddelen en hun
Latijnsche benamingen gebonden in
linnen 268 bladzijden f 2.50
Ieder die uit den aard zijner betrekking in de Tropen moet verblijf
houde schaffe zich dezen p r a c t i s c h e n
Gids aan ten einde zich bij

zieKten, ongevallen en verwonai
op de

meest eenvoudige wijze
en met de

meest eenvoudige hulpmiddelen
te kunnen verplegen en te genezen.
De le druk was in 4 maanden
uit eer kocht.
Prospectus met volledige inhoudsopgave wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
„NEDERLAND."
's-Gravenhage—Pretoria.

in eiken solieden boekhandel en bij de uitgevers

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

„NEDERLAND"

's- Gr avenhage-Pretoria.

TECHNIKUM MITTWEIDA KONIGREICH SACHSEN,
Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Maschlnenbaukunde. Programm etc, kostenios durch das Sekretariat.
Uitgevers-Maatschappij „Nederland".

-Dordrecht—Pretora
i.
s'G
- ravenhage

H O O F D K A N T O O R : ' s - G R A V E N H A G E . — Lange Voorhout 6 4 - 6 4 a .
Bijkantoor VOOr Zuid-Afrika: ALGEMEENE TRANSVAALSCHE BOEKHANDEL ( A . T . B . Boekh. PRETORIA Postbus 497.)

Uitgave van Werken en Geschriften op velerlei gebied, Kerkboeken enz.
int" en Exporthandel.

(Beiast zich met het uitvoeren van alle

orders.)

Op alle plaatsen der wereld waar Nederlanders gevestigd zijn, worden Agenten en

• WlHIIlH

Aangifte Lidmaatschap
Secretariaat A. N. V.

Niet in deu Haiidel.
Verschijnt maandelijks.
Voor België:
postabonnement frs. 2.75
ADVERTENTIÉN
25 Ct. per regel.
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Jaarverslag van den Algemeenen
Secretaris.

Z

ooals de duitsche gezel, den hoed zwaaiend tot laatst
vaarwel, van den heuveltop nog een blik weidt over de
kleine wereld die hij verlaat; in kort bestek doorleeft
hij weer lief en leed, dan keert hij zich om en gaat de toekomst tegen — zoo is ook de Secretaris van het A . N . V .
als hij telken jare over de wijde ruimte achter hem, ruimte
van plaats en tijd, zijn oog nioet laten gaan. E n 't is hem
prettig als hij na onderzoek, zooals nu, kan zeggen: het
A . N . V . ging vooruit, ondanks de belemmeringen.
W e l treft het groot aantal van wie voor het lidmaatschap
bedankten, bijna uitsluitend in ons land. Daar zijn er velen bij
die hun kennisgeving verzachtten, door een woord van spijt
door de omstandigheden genoodzaakt te zijn tot hun besluit.
Maaj* er zijn er ook die het doen met een heftigheid als
sloegen zij een insect van zich, vooral wanneer zij, volgens
de statuten over het loopende jaar het maandblad blijven
ontvangen. Alsof het A . N . V . gesteld ware op ledjen die
toonen niet het flauwste besef te hebben van zijn bedoelingen!

Maar tegenover die on grage of vinnige bedankers staan
en meer die toetraden.
E n er is groote kans dat die trouwer zullen zijn, getuige zeer
dikwijls het begeleidend schrijven. W i e die brieven leest,
die voelt dat het Verbond goed doet, die weet het, want
het zijn uitingen van ernst; er zijn hoe langer hoe meer
Nederlandsche mannen en vrouwen, die inzien dat voor ons
samenwerking van stamgenooten, te lang verwaarloosd,
geestelijk en stoffelijk onmisbaar is. Om een voorbeeld te
noemen, een onzer grootste aannemers schrijft: „In Ostende
maken wij een haven, waarvoor ik daar het geheele jaar
zal moeten zijn. E r moet daar ook een afdeeling van het
A . N . V . wezen en ik wensch er lid van te worden. Wellicht
zal ik in de gelegenheid zijn den Nederlandschen stam van
dienst te wezen, nu het Hollandsen element te Ostende
zoo sterk wordt vermeerderd door de baggerwerken en de
stoomvisscherij, die zich verplaatst van IJmuiden naar
Ostende".
Dat schrijven is dus van iemand die geen lid was, maar
nu plotseling ziet wat hij als Nederlander in den vreemde
kan doen; het Verbond is zijn toevlucht; dat hij niet onverschillig was strekke tot zijn eer, dat het Verbond er was
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toen hij het kon gebruiken, is een bewijs van zijn bestaansrecht.
Hier tegenover sta een aanhaling uit een brief van iemand
die zijn lidmaatschap intrekt, na inzage van het maandschrift. Men kan daaruit de wonderlijke opvattingen zien, die
omtrent het Verbond bestaan. Schrijver dan zegt: „ik ben
bepaald verhinderd tot het A l g . Ned. Verbond toe te treden,
vooreerst omdat het zeer heftig partij kiest in zake de
Vlaamsche beweging; voorts, omdat ik er op verscheidene
plaatsen sympathie voor het verderfelijke „ A 11-Deutsche Verbond" in meende zien, en last not least, wijl dr. Schaepman
in het bestuur zitting heeft. Deze feiten noodzaken mij, die
eerst meende dat Neerlandia meer taalkundige, historische
of ethnologische zaken behandeldt en vrij was van eiken
kerkdijken invloed, een beroep te doen op uwe welwillendheid, teneinde te verkrijgen, dat de door mij geteekende
aanvraag van lidmaatschap, door U als niet ontvangen
wordt beschouwd."
Die „kerkelijke invloed" w i l wat; in België wordt men
bedreigd met geheele ongenade, als men zonder eenigen
zweem van partijdigheid het Willemsfonds geluk wenscht met
zijn zilveren feest; groote kruiken verdachtmaking worden
dan op de leiders van het verbond uitgegoten. Gelukkig
blijven die kalm onder zulk gedoe, zich volkomen bewust
dat zij met geen mogelijkheid op kerkelijk terrein te trekken
zijn en bij gelegenheid, mits zij ook dan vooruit worden
gewaarschuwd, een feestvierend Davidfonds even hartelijk
zullen begroeten als welk ander fonds ook, waaruit in
Vlaanderen ten bate van het Nederlanderschap op eerlijke
wijs wordt geput.

Ondanks de nu eenmaal onmisbare partijschappen in Vlaanderen zelf, wordt daar ongetwijfeld op hechter grondslagen
voortgebouwd dan op den onvasten bewegelijken bodem van
weleer. Toch blijven er altijd nog Vlamingen, die niet aan
dien vooruitgang gelooven, en den voet dwarszetten aan
de ernstige voorvechters voor Nederlandsche beschaving in
hun land. Het hoofdbestuur kan niet anders dan een woord
van oprechte hulde brengen aan de leiders der Vlaamsche
beweging in het Verbond, voor de stipte wijze waarop zij
zich, vooral voor Neerlandia, telkens kwijten van de eenmaal
gemaakte afspraak.
Deed ieder als zij dan zou het maandblad naar de bedoelingsteeds op het midden der maand verschijnen. N u kan dat
niet althans nog niet.
De nieuwe ledenlijst toont den gestadigen groei van de
Indische groep, waar M r . A . van Oven zijn plaats als
Secretaris aan den heer J . P . C. Hartevelt, lid van de Algemeene Rekenkamer te Batavia, heeft afgestaan. De groep,
na velerlei wederwaardigheden buiten eigen schuld, eindelijk
gevestigd, heeft haar arbeid begonnen door krachtige begunstiging van de Nederlandsche taal bij het onderwijs, ook der
inlanders die dat begeeren, en van het bewaarschoolonderwijs dat zeer veel verbetering behoeft. Het zou niet in den
geest zijn van de bestuurders der groep, indien na zoo korten
tijd reeds, in dit verslag werd uitgeweid over een arbeid,
die uitteraard nog slechts voorloopig heeft kunnen zijn. Ook
de verhouding der groep tot het maandblad is nog niet vast
geregeld; de bedoeling is dat elk nummer evenals voor
Vlaanderen, zoo ook een afzonderlijke inzending voor OostIndië opneemt. Geregelde deelneming toch van alle groepen
;

aan de samenstelling van Neerlandia is van den oorsprong
af een eisch geweest, w i l het aan zijn bestemming beantwoorden en werkelijk een middelpunt worden voor alle leden
van het Verbond over de geheele wereld. Vaste medewerking
nu der Secretariaten, niet alleen in de groepen maar ook in
de afdeeling en, vooral die buiten Europa, is altijd een kwestie
van tijd. Het maandblad heeft ze noodig, maar moet aan
den anderen kant ook eerst eenig burgerrecht hebben verkregen, vóór het de medewerking verkrijgt; het is betrekkelijk een kringloop. Maar op den duur zullen de groepen,
en dus de leden, zich zelf hebben te beschuldigen, indien
zij klagen over verwaarloozing hunner bijzondere belangen.
De redactie in Nederland moet zoo te zeggen, behalve voor
de eigen groep, alleen voor de ineen zetting der geregeld en
op tijd ingekomen bijdragen hebben te zorgen. Behalve dat
moet het Hoofdbestuur Neerlandia natuurlijk als middel
gebruiken om de eenheid en de leiding te handhaven.

Toen de nieuwbenoemde Gouverneur van Curasao, Jhr.
J . O. de Jong van Beek en Donk, voor zijn vertrek een
pleeggehoor verleende, hebben Voorzitter en Secretaris hunne
opwachting gemaakt en Z H E G . de belangen van het A . N . V .
in Curasao en onderhoorigheden voorgedragen.
Z H E G . heeft met de meeste belangstelling kennis genomen
van de mededeelingen, betreffende den sisalbouw vooral,
waarbij hij aan den rentewaarborg eener leening zijn steun
verzekerde, evenals aan de in erfpacht stelling van mogelijke
sisalgronden, maar zich in beginsel verklaarde tegen een
kosteloozen afstand. Deze toezegging, geheel zonder verbinding natuurlijk, was een bewijs van de groote ingenomenheid van Z H E G . met de bedoelingen van het Verbond, die
hij verklaarde gaarne naar vermogen in zijn nieuw bewind
te willen steunen. Het moge Z H E G . gegeven zijn, bij de
gewekte algemeene belangstelling in het lot dezer kolonie,
haar tot een hoogeren stoffelijken en geestelijken bloei te
brengen, dan bij mogelijkheid geschieden kon onder zijne
in dit opzicht minder bevoorrechte voorgangers. E n mocht
het Verbond zelf op Curacao een gewaardeerd middel worden
van samenwerking tusschen kolonie en moederland, dan
dankt het dit naast den heer J . H . J . Hamelberg, den lezers
van Neerlandia goed bekend, aan de heeren Leyba te Willemstad en C. L . M . Bijl de Vroe, adelborst l
klas aan boord
van de daar vertoevende Zeeland.
s t e

Juist de Nederlandsche zeeofficieren, die allerlei plaatsen
bezoeken met meerdere of mindere Hollandsche bevolking,
zijn bij uitstek de mannen om het streven van het A . N . V .
te doen waardeeren. In dien geest hebben zich de heeren
van der Star en Meyboom, beiden gewezen zeeofficieren,
openlijk in het Marineblad en elders reeds uitgesproken. E n
daarom is de gebleken toewijding van den heer Bijl de
Vroe zoo verblijdend. Zij is een der teekenen, die dit jaar
veelvuldig zijn waargenomen, van toenemende medewerking.
Als zoodang zijn ook te beschouwen de giften van dr. S.
Birnie te Rotterdam van f 240, van den heer H . Honig Czn.
te Koog a. d. Zaan van f 40 en van het ontbonden Indologisch Studentencorps te Delft van f 25. Zoo getuigde ook
van zucht tot samenwerking de aanvraag van het bestuur
van Tesselschade om voorlichting wat uitzending naar
Vlaanderen betreft van Hollandsche kinderjuffrouwen, welk
vraagstuk, voor de Nederlandsche taal in België zeker van
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niet gering belang, aan het bestuur der Groep Vlaanderen
ter overweging is aangeboden.
Te Constantinopel is voornamelijk door de bemoeiingen
van den heer A . L . St. Yoost de Kruyff het Verbond onder
de daar wonende Hollanders gevestigd; de lezers van
Neerlandia hebben zich kunnen overtuigen met hoeveel
belangstelling door de kleine Hollandsche kolonie aldaar
de behartiging onzer nationale belangen wordt gevolgd.
Onverschilligheid alleen kan daar en eiders de gebrekkige
toestanden in ons consulaatwezen bestendigen; dat het
A . N . V . ingang vindt zal in het vervolg overal een bewijs
zijn dat die reeds zoo duur betaalde onverschilligheid is
overwonnen. Verhoogde geestkracht en ondernemingszucht
wordt daar het loon.
Zoo is het ook te verwachten van Smyrna, waar het
Verbond in de heeren Jhr. M r . J . E . de Sturler, den Consul
Generaal, en J . C. F . W . Schmid (Schmidt et Capponi)
groote voorstanders bezit. Tijdens diens verblijf in Holland
hebben Voorzitter en Secretaris gelegenheid gehad met den
eerste mondeling de vestiging eener Afdeeling in Smyrna
te bespreken, waar de omstandigheid dat de afstammelingen
van Nederlanders de Levantijnen, op een enkele uitzondering
na de taal hunner voorvaderen hebben prijsgegeven, grooter
moeilijkheden dan elders en zeker andere oplossing dan gewoonlijk, vereischten. In het volgende jaarverslag zal naar
het zich laat aanzien, kunnen worden medegedeeld op welke
wijze in die eertijds zoo bloeiende Hollandsche kolonie de
eenheid met het moederland, zoo goed mogelijk is hersteld.
Zoo ook zal Teheran zeker weldra van zich laten hooren,
hoe door de ijverige pogingen van den Secretaris van Midden
Azië, den heer Joh. Pater, gevolg is gegeven aan het plan
om een leergang in het Hollandsen voor de Perzen te openen.
De tijden zijn daartoe uiterst geschikt en de vrijwilige
onderwijskrachten uit den kleinen kring Hollanders beschikbaar. *)
Aan den heer Anthonisz te Colombo werden tal van
boeken gezonden, als proeve voor geschikte leerstof voor
onze taal. De tijden zijn op Ceylon evenwel niet gunstig
voor eene ontwikkeling van vreedzame belangen onder de
afstammelingen der Hollanders. Te groote ijver zou daar
dan ook verkeerd zijn, evenals in Lissabon, waar de ijverige
Secretaris, de heer H . Wattel, met den kring zijner landgenooten het zijne doet om het lot der Afrikaansche ballingen
zoo dragelijk mogelijk te maken. Het A . N . V . heeft hem
daarbij, zonder bezwaar voor de algemeene kas, naar krachten
kunnen steunen, evenals het dit gedaan heeft bij de nieuwe
nederzettingen in Duitsch Zuidwest Afrika, waarheen een
groote partij boeken is gezonden, het reeds aanzienlijke
begin eener Hollandsche bibliotheek, waarover het beheer
is toevertrouwd aan de heeren Scholtz en J . A . de Villiers
Smeer. Bij de keuze dier boeken is de heer Wormser te
Amsterdam geraadpleegd, terwijl het N u t belangeloos een
keur uit zijn uitgaven voor dit doel heeft afgestaan. Een
aanzienlijke gift van een Dordtenaar heeft deze nuttige uitzending mogelijk gemaakt.

De Westelijke groep Amerika van het Verbond heeft in
ds. Henry Beets een waardig opvolger gekregen van prof.
Henry Dosker. Ongetwijfeld hebben daar de voormannen
*) Zie Neerlandia 1901 blz. 108.

Si

te kampen met zeer groote bezwaren, grooter dan hier
wellicht kan worden vermoed. De beginselen van het Verbond,
die in Nederland zelf nog zoo weinig worden beleden, zijn
ginder geheel nieuw en stuiten op een lauwheid bij velen,
die volkomen verklaarbaar zoude zijn, had men niet in de
geschiedenis van de stichting der Hollandsche nederzettingen
om de meren, het vaste bewijs van trouw aan gemeenschappelijk verleden.
Toch, er komen uit het Westen bij het Secretariaat van
meer dan eene hand brieven in, 'die als een aanklacht moeten
gelden tegen den ernst van de groep. De dringende vraag
om opheldering, met terzijdestelling van algemeene beschuldigingen, tot de schrijvers gericht, bleef tot nu toe steeds
onbeantwoord. De verdenking, door een trouw aanhanger
Vfin het Verbond in Amerika schriftelijk geuit, als zou het
Hoofdbestuur onwillig zijn de schaduwzijden der groep te
toonen, is dan ook geheel ongegrond. Waartoe ongunstige
toestanden te ontveinzen, mits zij waar bleken? Het A . N . V .
jaagt niet naar een schijn, waaraan slechts kinderen zich
vergapen. Is er werkelijk geen toekomst in Amerika voor
zijn bedoelingen, dan heeft het daar eenvoudig beproefd
wat niet te verwezenlijken was; dan mag dit een teleurstelling heeten, maar het Verbond blijft er om w at het
is; zijn terrein is enkel ingekrompen maar aan zijn innerlijke
kracht schaadt dat niet. N u hebben wij voorshands nog den
tijd om af te wachten en zonder tegenbewijs, een blijvend
vertrouwen in de flinke mannen die ons ginder ter zijde staan.
Altijd heeft het Hoofdbestuur herhaald en nog eens herhaald:
waar Nederlandsche belangen als welke het Verbond voorstaat,
zoo stelselmatig zijn verwaarloosd, daar mag men niet anders
verwachten dan eene verbetering van lieverlee. *)
r

Het spreekt van zelf dat het Hoofdbestuur een open oog
heeft voor wat de Heer V a n Noppen op het Nijmeegsen
Congres heeft gezegd omtrent de mogelijkheid van Nederlandschen invloed in het Amerikaansch geestelijke leven.
V a n de Oostelijke groep valt thans weinig te zeggen; de
tijden zijn ook daar ongunstig en geduld het wachtwoord.
Het Perskantoor van het A . N . V . doet nog steeds wat
het kan om buiten het gevechtsterrein de Boeren te steunen.
Het heeft zijn invloed veel sterker zien worden en mag zonder
gevaar van zelfverheffing, met groote tevredenheid op zijn
arbeid in het afgeloopen jaar terugzien. W a a r echter al zijn
werk groote omzichtigheid vereischt, daar kan natuurlijk hier
geen volledige opening van zaken worden gedaan. Enkel als
voorbeeld zij herinnerd aan den strijd tegen het Engelsche
Witboek van Mei 1900, over het verbranden van boerenhoeven;
tegen de regeeringsmededeelingen in, is toen bewezen en
wereldkundig gemaakt, hoe de werkelijke toestand was,
oneindig veel treuriger en misdadiger dan de ambtelijke schijn
wou doen gelooven. Toen in Februari 1901 de tusschen
Kitchener en Louis Botha gevoerde onderhandelingen door
dr. Bierens de Haan in de N . R . C. waren geopenbaard,
waren zij binnen 48 uur in Fransch, Duitsch en Engelsch
vertaald, vermenigvuldigd en verzonden. De heele wereld
over was nu op eens het oog geopend voor den werkelijken
toestand, want op het verslag van de onderhandelingen,
konden door de besliste mededeelingen van dr. Bierens de Haan
*) Zoo spoedig mogelijk neemt Neerlandia het hoofdartikel op
uit Ons Vaandel iHolland,l\iichigan,) van 1 April, dat den Hollandschen
Amerikanen een weg wijst.
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en dr. Pameyer, tot ontzenuwing der opzettelijk verbreide
berichten van inzinking der Boerenkrachten, de meest geruststellende verklaringen worden afgelegd van den onverzwakten
moed en w i l onzer strijdende, stam gen ooten. Daartoe droeg ook
niet weinig bij — in Juni — de brief van Staatsprocureur
Smuts aan president Steyn, naar aanleiding van zijne bevindingen in de westelijke districten van Transvaal. Zulke bescheiden worden alle in zeer korten tijd de wereldpers doorgezonden.
Gewezen enkel kan hier worden op de werkzaamheden
die het gevolg waren van de reis >an mevrouw Waszkléwicz
naar Engeland en van het verschijnen van Steads Methods
of Barbarism, welke gloedvolle bestrijding van Engelands
onmenschelijke pogingen tot uitroeiing der Hollandsche
Afrikaanders, voor ons Nederlanders ook van rechtstreeks
belang was door het stenografisch verslag van het strafgeding tegen onzen landgenoot J . Spoelstra, te Pretoria gehouden. Dit verslag toch bevatte de bezworen getuigenissen
der verschillende Boerenvrouwen, wier mishandeling door
Britsche soldaten — ds. van Broekhuizen had daarvan de
mare reeds naar Holland gebracht — zulk een storm van
verontwaardiging wekte, dat Engeland genoodzaakt was haar
zoogenaamd te doen tegenspreken bij monde van dr. Bosman
en bij geschrift van een zekeren heer Constan^on, zich
noemend Zwitsersch Consul te Pretoria. Door die bezworen
getuigenissen werden de mededeelingen van ds. van Broekhuizen volkomen bevestigd, en kon deze in Amerika met
des te meer overtuiging opkomen voor den eisch om bescherming der weerloozen onder zijn volk.
Natuurlijk hebben de onthullingen over de concentratiekampen
door Miss Hobhouse aan het Perskantoor een
dankbare taak opgelegd, waarvan het zich in elk opzicht
heeft gekweten.
In den loop van het vorige jaar had het A . N . V . bijna
het voorrecht gehad een aangrijpend tooneelstuk de wereld
over te doen opvoeren, van den heer Herman Heijermans,
die met groote welwillendheid het schrijven had op zich
genomen. Het was niet een partijstuk, niet een oprniingsmiddel
tegen Engeland; zoo iets is van het A . N . V . noch van
den heer Heijermans te verwachten geweest. Het was een
greep uit den oorlog, een stuk familieleven, dat den oorlog
zelf deed verfoeien, niet de menschen die er in worden
betrokken. Het zou een geweldigen indruk hebben gemaakt.
Maar de Raad van Beheer van het Ned. Toon eel heeft
het niet gewild; wat een kracht had kunnen zijn tegen
wanbeschaving, rust nu in papieren omslag, waarschijnlijk
voor goed. Een woord van groote waardeering aan den heer
Heijermans vinde hier zijn plaats, al verlangt hij dat niet.
Tegen den zoolang al stelselmatig verbreiden laster als
zouden de Boeren vijanden zijn geweest der zending, is in
overleg met het A . N . V . ds. Spoelstra opgekomen in zijn
geschrift „Zijn de Boeren vijanden der zending?" Het werd
door het buitenland overgenomen en in dertig duizend
exemplaren in Duitschland, in twintig duizend in Engeland
verspreid; in Frankrijk was de oplaag kleiner, om begrijpelijke redenen. De ambtelijke verslagen van de Generaals de
la Reij en Smuts, vermeerderd met andere stukken betreffende
den Z . A . oorlog, door de Boerenvertegenwoordigers in
Europa ontvangen, zijn door het A . N . V . uitgegeven.
Naar het eenig bekend oorspronkelijk exemplaar der Staatscouranten enz. der Z . A . R., van Machadodorp tot Nelspruit,
zag een afdruk in 250 exemplaren het licht*). E n wellicht

reecis vóór het verschijnen van dit verslag zal opnieuw een
hoogst belangrijke brief verschijnen van Generaal Smuts
aan Z . H . E . den Staatspresident.
Zoo heeft het A . N . V . , misschien wel tot versterking
van zijn goeden naam, maar niet om welk voordeel ook,
den geheelen oorlogstijd opzettelijk schuil gaande achter de
Ned. Z . A . Vereeniging, welke het tot geen prijs in haar
ontwikkeling w i l belemmeren, gedaan wat het kon, voor
zijn Afrikaansche Groep.
*) Deze S t a a t s c o u r a n t e n ; die een k o s t b a a r b e z i t
z u l l e n zijn voor i e d e r die i n dezen o o r l o g b e l a n g s t e l t ,
zijn te v e r k r i j g e n aan het P e r s k a n t o o r A. N . V. te
D o r d r e c h t , v o o r een g u l d e n , met 15 cent frankeerk o s t e n naar b u i t e n .
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orlog of vrede, wat zal het zijn? De leden der Transvaalsche en Vrijstaatsche regeering trekken rond, van
het eene commando naar het andere, om aan de burgers mede te deelen, op welke voorwaarden Engeland vrede
w i l sluiten, en hun te vragen of zij den vrede op die voorwaarden willen; en om hun te vragen, zoo zij dien vrede
verwerpen, wat het minste is, waarmede zij genoegen nemen.
Welke boodschap krijgen zij mede?
Volgens de Engelsche berichten is de meerderheid van de
burgers bereid op de gestelde voorwaarden den strijd te
staken, en is er zelfs weinig twijfel meer of de vrede is
aanstaande. E n dat zou dan een vrede zijn, die een einde
maakt aan de onafhankelijkheid der republieken meteen.
Intusschen houden in Zuid-Afrika de krijgsverrichtingen
wel niet op en gaat uit Engeland en de koloniën onafgegebroken het zenden van versche troepen voort, maar dit
kon slechts wezen om de Boeren te overtuigen van de
wenschelijkheid om toch maar den tegenstand op te geven,
aangezien immers de vijand zijn maatregelen heeft genomen
om onverzwakt den oorlog voort te zetten.
E n de Engelsche pers schijnt nagenoeg overtuigd, dat er
nu dan toch aan den weerstand der Boeren een einde is, en
van alle kanten komen haar berichten toe die deze voorstelling versterken. Alleen klinkt nu en dan een woord van
een Engelsch minister minder stellig, en de militaire autoriteiten in Zuid-Afrika — zoo verluidde het in een telegram —
zijn minder hoopvol gestemd.
W a t zullen wij, die van alle rechtstreeksche berichten en
van betrouwbare inlichtingen over wat er werkelijk tusschen
de vertegenwoordigers van Engeland en die der republieken
in Zuid-Afrika voorgevallen is, verstoken zijn, van deze
dingen zeggen?
Vooreerst dit. De toestand van de Boeren op het oorlogsveld is beslist beter dan men uit de Engelsche berichten
moet opmaken. Zij zijn alvast talrijker dan die berichten
opgeven. Men weet hoe dwaas de eerste Engelsche opgaven
van het aantal Boeren waren. Op de officieele cijfers afgaande
en van het gegeven aantal telkens aftrekkende de Boeren
die buiten gevecht gesteld heetten te zijn, kwam men al
een paar maanden geleden tot een negatief getal. Men is
sedert dien in Engeland voorzichtiger geworden, maar toch
blijft men er met schatten geregeld beneden de werkelijkheid.
Een enkel voorbeeld. In December had generaal de la Reij
in het westen van Transvaal over 5000 man te beschikken.
Dit weten wij uit geheel betrouwbare bron. E n met de
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gegevens, die wij van andere commando's bezitten, komen
wij gemakkelijk ettelijke duizenden boven het maximum,
9000, dat de Engelsche regeering een paar maanden geleden
voor het aantal Boeren vaststelde.
Dan de geest onder de commando's. W i j kennen het
Engelsche wijsje: de Boeren zijn gedemoraliseerd, zij zijn
wanhopig; zij worden alleen nog door bedreiging en soms
met geweld onder de wapenen gehouden ; het zijn nog maar
eenige onverzoenlijken, een paar halsstarrige aanvoerders die
den tegenstand verlengen. E n zoo meer.
Maar lees dan de rapporten, die onlangs van de commando's zijn gekomen! Die gewagen van andere feiten dan
de Engelsche telegrammen, en van de feiten uit die telegrammen op geheel andere wijze. E n vooral, er spreekt geen
moedeloosheid, maar vaste moed uit, geen wanhoop maar
vertrouwen, geen neerslachtigheid maar verrassende opgewektheid.
Zij hebben het te velde wel hard, maar zij zijn nu wel
tegen alle ontbering bestand; zij hebben nog volop te eten;
de Engelschen voorzien hen van leeftocht en kleeren, geweren en munitie. Zij kunnen den strijd nog een jaar en ja
wel langer volhouden; en zij zullen het niet opgeven, zoolang de onafhankelijkheid niet verzekerd is.
Zoo schrijven de commandanten, en wat de burgers doen
bewijst dat zij er over denken al^ hun voormannen. E n wij
worden beschaamd, als wij 't lezen, dat wij, de Engelsche
berichten in hun leugenachtigheid kennende, nochtans, ze
telkens herhaald ziende, wel eens geloofd hebben en getwijfeld
aan den goeden geest onder de burgers.
E n nu een blik op den toestand over het oorlogsveld.
De Engelschen meester in de voornaamste steden, aan de
spoorwegen en langs de blokhuisliniën. Maar verder? Zij
trekken met colonnes een groot stuk der republiekken en der
Kaapkolonie af, en waar die colonnes zijn en zoover hun
kannonen reiken beheerschen zij het land. Zoodra zij echter
verder gerukt zijn komen de Boeren weer opdagen en zijn
er baas.
E n dan gebeurt het nog, dat die colonnes hun tochten
niet ongedeerd ten einde brengen, maar — gezwegen van
de kleine verliezen die zij aanhoudend lijden — door de
Boeren vinnig bestookt, tot wijken gebracht of gansch verslagen worden. Klerksdorp, Tweebosch, Boschbuit, Boesmanskop, Rooiwal, Buitfontein, Fraserburg, Ficksburg. Ziedaar
eenige namen, die verbonden zijn aan gevechten uit den
laatsten tijd, die de Engelschen heugen zullen. E n wat wordt
ons nog verzwegen!
In de Kaapkolonie, van waar de berichten het schaarscht
zijn, is de opstand niet te dempen. Hoe dikwijls streken
van den vijand gezuiverd verklaard worden, telkens duiken
er de commando's weer op. In het Westen zijn de Boeren
in uitgestrekte streken heer en meester. Grikwaland-West,
met uitzondering van een paar plaatsen,.is in hun bezit.
Het noorden van Transvaal is nog grootendeels hunner. In
het zuidoosten van Transvaal kunnen de Engelschen ze niet
aan het lijf komen. In den Vrijstaat dagen zij op, dan hier
dan daar; nergens zijn de Engelschen veilig voor hen.
Is dit de toestand van een veroverd land? Is een vijand,
die tegen een twintigvoudige overmacht deze dingen vermag,
een overwonnen vijand? Zijn het moedelooze mannen, die
telkens de Engelsche troepen met doodsverachting op het
lijf vallen, stormjagen tegen hun kanon- en geweervuur in?
Neen, de tijd dat de Boeren zich voor de Engelschen
bukken moeten en deemoedig de voorwaarden aannemen, die
de overwinnaar verleenen w i l , is er nog niet.
Is er dan geen sprake van vrede? Is er dan geen kans
op een schikking, waarbij de Boeren iets van hun eischen,
iets van hun onafhankelijkheid laten vallen? Want, hoezeer
Engeland naar den vrede dorst, hoezeer het afgemat is van
den strijd, die het zooveel menschenlevens, zooveel schats,
zooveel van zijn goeden naam en invloed gekost heeft en
aldoor kost; hoezeer het geneigd is ook van zijn eischen,
eens i n overmoed gesteld, den eisch van onvoorwaardelijke
onderwerping te laten vallen, — ook voor Engeland is de
#
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tijd nog niet gekomen, dat het tot eiken prijs, met wedererkenning van de onafhankelijkheid der republieken, den
oorlog moet staken. Komt het nu tot vrede, dan zal het een
vrede zijn met wederzijdsch toegeven, en de Boeren zullen
althans de opperheerschappij van Engeland, het Paramount
Powership, waarmede voor den oorlog zoo geschermd is,
moeten erkennen en misschien wel een rechtstreeksch gezasf.
Wij zouden de kans op vrede beter kunnen berekenen,
wisten wij wat Engelands voorwaarden zijn. W i j kunnen
daarnaar wel raden en op sommige punten met groote mate
van waarschijnlijkheid, maar zeker gaan wij hierin niet.
Het wordt zelfs van Engelsche zijde nog wel ontkend, dat
de Engelsche regeering voorwaarden aangeboden heeft. Zij
heeft zoo dikwijls den fleren eisch van onvoorwaardelijke
onderwerping laten klinken, dat men er onder het volk
niet overal aan de eenigszins pijnlijke gedachte wennen kan,
dat de Engelsche regeering die woorden heeft moeten herroepen, en nu toch met voorstellen komt.
Toch is dit uit den loop van de onderhandelingen en
hetgeen er geloofwaardigs bekend uit geworden is, met
groote stelligheid gebleken. De Engelsche regeering heeft
de voorwaarden genoemd waaronder zij vrede wil maken.
Welke zijn die?
Wij gelooven, clat wij die voorwaarden in den loop der
laatste weken al onder de oogen hebben gehad, en wel in
een reeks van berichten, hetzij uit Zuid-Afrika aan Engelsche
dagbladen overgeseind of uit Brussel en ons land, als komende
van de vertegenwoordigers der Boeren in Europa ; of ook
in redactioneele mededeelingen van Engelsche bladen.
E l k bericht op zich zelf was stellig wel onjuist. De Bóerenvertegenwoordigers hier te lande en in België b.v. zijn nog
buiten de onderhandelingen gehouden, ongetwijfeld door de
Engelsche regeering, die zoowel hun mededeelingen aan de
Boeren in Zuid-Afrika ducht als dat zij niet erkennen w i l ,
zich in haar smalend oordeel over deze mannen die allen
invloed bij de Boeren in Zuid-Afrika verloren zouden
hebben, vergist te hebben. Dus kunnen zij geen bericht
gehad hebben van wat te Pretoria verhandeld is, en de
regeering te Londen laat zich niet uit. E n andere berichten,
behalve dat het geheim blijkbaar streng wordt bewaard en
de censor in Zuid-Afrika waakt, dragen meestal de duidelijke
bewijzen van hun onbetrouwbaarheid in zich.
Maar neemt men al die berichten en mededeelingen bijeen,
dan, gelooven wij, zullen de voorwaarden der Engelschen er
wel in te vinden zijn De Engelsche regeering zelf zal met
de middelen die haar ten dienste staan daarvoor gezorgd
hebben. Op die wijze toch wordt het Engelsche volk, dat
zich eerst met het denkbeeld vertrouwd had gemaakt van
volledige onderwerping der Boeren en algeheele uitwissching
van hun vrijheid, met een voorloopig militair en daarna een
langdurig kroonkolonie-bestuur om hen in bedwang te houden,
gewend aan het denkbeeld, dat Engeland zijnerzijds zich
ook tot het een en ander verbindt en de Boeren althans een
deel van hun zelfstandigheid behouden.
Zoo verscheen er dezer dagen een bericht, dat er sprake
was van eigen regeering, gelijk die van Natal, de Boeren
over een jaar na het sluiten van den vrede beloofd, en kwam
er in de Times een voorstel voor, om liun over vijf jaar
een soort eigen regeering te geven, hoewel alleen als de Boeren
zich in die vijf jaar goed gedragen hadden, en dan toch een
eigen regeering, waarin Engeland een stem in het kapittel
zou hebben.
Een ander bericht gewaagde van den uitmuntenden indruk,
dien het in Zuid-Afrika onder de Boeren gemaakt had, dat
Engeland bereid was een groote som gelds — men heeft
gesproken van een of twee en zelfs van tien millioen pond
sterling — te geven voor het wederopbouwen van de hoeven
en het herstel van den veestapel. Men zou meenen, dat dit
van zelf sprak, maar er is van Engelschen kant zoo dikwijls
gezegd, dat eerst de loyalen geholpen moesten worden en
dat de vernieling gewettigd was, dat de Engelsche regeering
veler gemoed er op voor te bereiden heeft, dat inderdaad
de Boeren geld zullen krijgen om weer op de been te komen.
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Ook heeft er al verluid, dat de verbannings- en verbeurtverklarings-proclamatie ingetrokken zou worden, en zelts
zegt men, dat de amnestie, de onafwijsbare eisch der Boeren,
afgekondigd zal worden als een daad van genade van koning
Eduard bij zijn kroning.
Dat zijn alle aanwijzingen. W a t er nu van is, hoeveel
zelfstandigheid de Boeren zullen behouden, hoe groot de
som gelds is die als schadevergoeding, men mag zeggen als
oorlogschatting uitbetaald wordt, of de amnestie onvoorwaardelijk zal wezen, en de verbanning mitsgaders de verbeurdverklaringen ten eenen male herroepen zullen worden — dat
moet nog blijken. E n evenzoo wat de andere voorwaarden
zijn, betreffende de wapens die de Boeren houden mogen,
betreffende de taalkwestie, en zoo meer.
In elk geval zal het blijken, dat, als de Boeren inderdaad
ernstig overwegen den strijd te staken, de vredesvoorstellen
der Engelsche regeering aanzienlijk milder en ruimer zijn
dan men uit de hooghartige houding die zij aangenomen
heeft en nog altijd niet geheel laat varen, zou mogen afleiden.
E r is dan heel wat water bij haar koppigen wijn gedaan.
E n ten slotte kan het nog uitkomen, dat de Boeren, met
waardeering van de goede bedoelingen en de toeschietelijkheid der Engelsche regeering op verschillende punten, geen
vrede verkiezen te nemen met den afstand van hun onafhankelijkheid, en dat de oorlog dan doorgaat.
Doen zij dat echter niet, leggen zij de wapenen neer,
berusten zij in het verlies van hun onafhankelijkheid, zij het
niet zonder hope haar eens nog te herwinnen, — wij zullen
het ten diepste bejammeren, het zal voor het Nederlandsche
volk gelijk voor de geheele wereld, die vol spanning en
bewondering den heldhaftigen strijd van het Boerenvolk
gevolgd heeft, een bittere teleurstelling, een oorzaak van
wezenlijke smart wezen, — maar niemand zal het wagen
de mannen, die zooveel geleden hebben, die bij het voortduren van den oorlog hun vrouwen en kinderen zoo zien
lijden; die de mogendheden bij hun hachelijken kamp
lijdelijk zien toekijken en het machtige Engeland nog
helpen bovendien; die hun gelederen aldoor zien slinken en
hun stam ten doode bloeden, — niemand zal, terwijl de ruwe
Afrikaansche winter voor de deur staat, die mannen met een
enkel woord durven verwijten, dat zij den strijd opgeven.
Zij alleen daar op het veld kennen den toestand volkomen. Misschien achten zij dien zoo, dat zij overtuigd
blijven van de uiteindelijke overwinning; misschien zien zij
in, dat het beter is de goede voorwaarden, die Engeland
hun aanbiedt aan te nemen. De eer is in alle gevallen gered.
Alle roem van dezen oorlog is hunner. E n de toekomst is
nog hunner.
E n als het dan tot een vredesovereenkomst komt, laten
de Boeren oppassen. Engeland is in de diplomatie sterker
dan op het oorlogsterrein. Laten zij goed toezien. Laten zij
bedenken, dat Engeland zijn verdragen zoo kan inkleeden,
dat het wel een uitlegging weet om aan zijn verplichtingen
te ontkomen. De bedoeling kan dus nooit te duidelijk in
de vredesbepalingen uitgedrukt worden. E n laten de Boeren
bedenken, dat, als het tot inlijving komt en de regeeringen
der republieken, de eene kontrakteerende partij, verdwijnen,
er een waarborg moet wezen, dat de andere partij zich aan
de overeenkomst houdt. W i e zal het recht hebben Engeland
tot de orde te roepen?

UIT VLAANDEREN.
De leden van de Zuid-Nederlandsche groep,
die de minimum-bijdrage betalen en die dus

„ N e e r l a n d i a " als postabonnement ontvangen,
worden beleefd verzocht voor al wat den besteldienst van dit blad betreft, zooals klachten, adresveranderingen, enz., zich u i t s l u i t e n d te wenden
tot hun postkantoor of hunnen brieven drager. De
andere leden gelieven te schrijven aan den Penningmeester der groep: den heer Eg. De Backer,
Van Hulthemstraat 52, Gent.
Nieuwe toetreders tot het Alg. Ned. Verbond,
die wenschen de minimum-bijdrage te betalen,
kunnen zich 't best aanmelden door op de post eene
inschrijving te nemen op „Neerlandia", voor
heel het loopende jaar, tegen storting van
fr. 2,75. Enkel zij die verlangen b e s c h e r m e n d
lid te worden, wezen zoo goed het te laten weten
aan den Penningmeester, met opgave van het
bedrag, dat zij jaarlijks wenschen te storten.
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enoit's oratorium „Lucifer" werd op Zondag 27 April uitgevoerd te Gent door de maatschappij der „Melomanen".
Onze knappe Vlaamsche toonkundige O. Roels voerde de
talrijke schare der uitvoerders aan. Voor wie dezen talentvollen
leider reeds aan het werk hebben gezien, was het dan ook ontwijfelbaar dat de uitvoering moest gelukken. Maar ieders verwachting werd overtroffen, en H . K. H . de Gravin van Vlaanderen,
di3 het feest bijwoonde, spaarde dan ook haar toejuichingen niet,
terwijl de duizenden aanhoorders, in geestdrift opgetogen, in
donderend handgeklap losbarstten.
Op 4 Mei greep eene tweede uitvoering plaats, ruim zoo
schitterend als de eerste. Den Heer Roels werd eene warme
hulde gebracht. Hem vooral, de ziel van dit grootsche feest,
onzen innigen dank.
Wij betreuren het zeer dat de onderhandelingen afgebroken
zijn tusschen de erfgenamen van Meester Peter Benoit en het
Antwerpsche comiteit voor de uitgave der werken van den Meester.
Hadden zij kunnen gelukken, de Vlamingen hadden gerust mogen
zijn over het lot der talrijke handschriften van Benoit. Zoolang
deze niet door den druk vereeuwigd zijn, zijn ze niet tegen vernieling
beveiligd.
Het bezoek van den heer Kuyper, den Nederlandschen ministerpresident, aan België heeft in de Vlaamsche kringen, zoowel als
in Nederland, nogal opschudding verwekt. Mogen de dagbladen
nu ook hebben overdreven en veel phantasie onder de waarheid
hebben gevlochten, een feit schijnt vast te staan dat ons Vlamingen
heeft vernederd en vertoornd; twee onzer ministers, Vlamingen,
zoo niet van hart dan toch van naam en geboorte, zijn zoo
onheusch geweest, die officieele taal van hun land, welke ook
de taal van hun «gast was, te versmaden en uitsluitend Fransch
met hem te spreken. Die Ministers zijn de Heeren Van den Heuvel
en Van der Brugge.
Wat de vijanden onzer taal al uitvinden om hare onvermijdelijke
opbeuring te vertragen, is ongeloofelijk: Verbeeld u een officieel
blad, opgesteld door Vlamingen en Walen en verschijnend in
beide landstalen. Redematig zou het zijn dat de Vlaamsche
artikelen in het Fransch, de Fransche in het Nederlandsch worden
vertaald en dat beide teksten gelijktijdig verschijnen. Maar zoo'n
handelwijze werkt immers de verspreiding van het Vlaamsche
blad niet tegen? Daarom heeft men in de bureel en van het Arbeidsblad (La Revue du travail) er wat anders op gevonden. De
Vlaamsche bijdragen worden eerst in het Fransch overgezet; dan
wordt het Fransche blad gedrukt; nadien wordt dit in zijn geheel
in het Nederlandsch vertaald, zoodat de Nederlandsche artikelen
na die dubbele vertaling alle leven en frischheid hebben verloren
en slechts op zichzelf gelijken als een lijk op den gezonden
mensch. Het beoogde doel hierbij: le. de Vlaamsche schrijvers ontmoedigd, zullen meer geneigd zijn hunne moedertaal in den hoek
te stellen, en hun Fransch, dat niet zal gemarteld worden, voor
te brengen; 2e. Het Vlaamsche blad kan aldus eene halve maand
na het Fransche verschijnen en zal daardoor natuurlijk zoo weinig
mogelijk verkozen worden.
Wij knippen uit „De Vlaamsche Strijd" orgaan van het Gentsch
Propagandacomiteit aan het A . N . V., den volgenden, letterlijk
weergegeven brief:

NEERLANDIA.
Vlaamsche Miztschïppij tot bevordering der Fransche taal.
GUNT, den 20 Maart 1902.

Aan de Heeren onderwijzers en mevrouwen
Onderwijzeressen der lagere gemeente,
aangenomen en vrije gesubsidieerde
scholen der Vlaamsche streek.
M.M.,
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Fransch en die hun beter helpen zouden om waardige menschen
te worden. Begrijpen zij dan niet, dat het eene misdaad is, de
zondaguren der volwassen werklieden te verspillen aan de studie
eener taal, die zij toch nooit voldoende kennen zullen om er
eene gazet in te lezen, of ze ook maar gebrekkig te spreken,
terwijl hun geest nog moet geopend worden voor de eerste begrippen over wetenschap en kunst.
Ja, onderwijzers en onderwijzeressen, opent zondagscholen, maar
deelt er kennis mee van zaken in plaats van woordenkennis; de
toelage van het Staatsbestuur is u evengoed verzekerd als voor
een leergang in het Fransch, terwijl uw geweten u niet zal verwijten oneindig veel goeds te hebben opgeofferd voor eene waardelooze hersenschim.

Ieder jaar stuurt de Vlaamsche maatschappij ter verspreiding
der fransche taal eenen omzendbrief aan de gemeentebesturen, om
hunne aandacht te roepen op de noodzakelijkheid de fransche
Op 14 April kwam, tengevolge van menigvuldige aanmerkingen
taal onder de aangeleerde vakken in de lagere school te bevatten. gemaakt door den heer De Ceuleneer, gemeenteraadslid, op het
Heden wenden wij ons rechtstreeks tot de leden van het taalgebruik in de Gentsche stadsscholen, het vraagstuk der studie
onderwijzend personeel om hen aan te zetten ons hunne mede- van de tweede taal ter sprake in de commissie van onderwijs
werking te verleenen in de taak die wij ons hebben opgelegd: van den Gentschen gemeenteraad.
de kennis van het fransch als tweede taal in Vlaanderen verTe Antwerpen begint men het onderwijs van het Fransch
spreiden.
slechts in de hoogere klassen der lagere school, terwijl te Gent,
Wij zouden het niet genoeg kunnen herhalen: nooit hebben dit onderwijs reeds in de laagste klasse aanvangt, dat er
wij de noodzakelijkheid miskend, voor eiken bewoner onzer zelfs in de bewaarscholen wordt mee begonnen!
Vlaamsche provinciën, het Vlaamsch te leeren en zich op volDe heer De Ridder, schepene van onderwijs, vindt die toestand
maakte wijze toe te eigenen, maar wij gelooven dat, naast de in onze scholen uitstekend ter wille van . . .het Vlaamsch,
moedertaal, de studie der talen door de groote volkeren die ons dat zooals hij schijnt te denken, te Antwerpen in de hoogere
omringen gesproken, van dag tot dag noodzakelijker wordt, en Klassen niet meer wordt aangeleerd, want hij zegt dat, zoo de
onder deze talen bekleedt het fransch voorzeker de eerste plaats.*) studie van het Fransch slechts in den hoogsten graad begint,
Wij weten dat de studie van het fransch als tweede taal be- deze maatregel de studie der moedertaal afschaft gedurende de
grepen is onder de in de lagere school van meestal de vlaamsche jaren die het nuttigst zijn voor de ontwikkeling van het geheugen.
gemeenten aangeleerde vakken; maar w^ weten ook dat dit Zijne opmerking is zonder waarde, indien men de bedoeling van
onderwijs de gelukkige uitslagen niet oplevert, *) welke men van den heer Schepene niet vat. Zijne meening is, dat, zoo het aanuwe inspanningen en uwe toewijding zou mogen verwachten. De leeren van het Fransch eerst in den hoogsten graad begint, deze
oorzaak van dezen toestand is niet ver te zoeken: zij spruit klassen zullen moeten geschoeid worden op de leest der bevoort uit den korten duur en uit de onregelmatigheid van de *) talende scholen, waar het Fransch inderdaad het leeuwenaandeel
schoolbijwoning.
heeft. (De omgangstaal van onderwijzer en kinderen is bijna in
De lagere school alléén is dus niet voldoende om aan de kinderen, alle betalende scholen uitsluitend Fransch). Doch het verschuiven
die ze op elf- of twaalfjarigen ouderdom verlaten, een genoegzame der studie van de tweede taal brengt niet noodzakelijk dezen
kennis van de fransche taal te verschaffen; dit onderwijs zou allererbarmelijksten maatregel mede.
nog gedurende eenige jaren moeten kunnen voortgezet worden.
Een ander lid der commissie, de heer Massau, wil van onze
Welnu deze uitslag kan bekomen worden door de school voor kinderen kleine papegaaien maken. Hij weet niet, dat het doel
volwassenen.
der school is, boven het aanbrengen van welke kennis ook, het
Wij hebben het nuttig geoordeeld uwe aandacht te vestigen openen van den geest, het leeren begrijpen, leeren nadenken,
op de voordeel en U verzekerd door het reglement van 21 Sep- leeren redeneeren, en dat klanken, die geene beelden wekken,
tember 1898, de grondslagen vaststellende voor de verdeeling moeten worden geweerd als de pest. Hij wil van de eerste schoolvan het crediet dat alle jaren ten voordeele der scholen voor jaren van het kind gebruik zien maken om de gaven van zijn
volwassenen wordt gestemd.
geheugen te benuttigen, die in de prille jeugd zeer ontwikkeld zijn.
Om van het Staatsbestuur de toelage te bekomen, moet men
De heer De Ceuleneer doet opmerken, dat geen enkele vreemde
geene volledige school voor volwassenen inrichten: het is genoeg pedagoog de mogelijkheid aanneemt der gelijktijdige studie van
eenen bij zonderen leergang te geven, namelijk dezen der fransche twee talen voor kinderen, en dat de leerlingen onzer scholen er
taal; de duur des leergangs is minstens honderd uren per jaar, slechts zouden kunnen bij winnen indien ze het Fransch eerst
't is te zeggen, dat de leergang des zondags gedurende twee in den derden graad begonnen te leeren.
uren mag gegeven worden.
De heer Massau verdenkt de vreemde pedagogen van partijdigDe toelage wordt berekend volgens de belangrijkheid v.an den heid, terwijl de heer Cambier de meening van huidige Belgische
leergang:
pedagogen inroept (zijn die soms niet met meer recht dan
120 fr. voor eene klas van 10 tot 20 leerlingen;
vreemden van partijdigheid te verdenken?) Doch wat nog erger
160 fr.
„
„
21 tot 40 leerlingen;
is, de heer Cambier staaft zijne woorden met de bewering dat
200 fr.
„
„
51 leerlingen en meer.
de, ais Vlaamschgezinde bekenden schoolopziener A . C. Van
Wij sporen U vurig aan, MM., na u nopens dit punt met het der Cruyssen, de studie der tweede taal in de lagere school is
plaatselijk bestuur te hebben verstaan, in uwe gemeente eenen toegedaan, wat hem in de „Flandere libérale" en in „Het Volksleergang van fransche taal voor volwassenen te openen. Wij belang" logonstrafïingen van den heer Van der Cruyssen op den
rekenen op de gekende verkleefdheid die gij voor de zaak van hals haalt.
het onderwijs des volkskinds aan den dag legt en gij moogt
De heer De Muynck vindt, dat er nog geen Fransch genoeg
insgelijks op onze genegenheid en op onze aanmoedigingen staat in de lagere scholen wordt aangeleerd, daar het, zegt hij, voor
maken.
onze werklieden veel nuttiger is twee talen half te kennen dan
Aanvaardt, MM., de verzekering onzer volkomen hoogachting. ééne heel goed. De commissie stelt eindelijk voor, daar de
meeningen zoo verdeeld zijn. den huidigen toestand te behouden.
Namens het Comiteit:
Wie men natuurlijk niet heeft geraadpleegd, zijn de onderDe Algemeene Secretaris,
wijzers en onderwijzeressen. De meerderheid van het Gentsch
G . V A N MONTAGU.
onderwijzend personeel is niet Vlaamschgezind, het staat grootenDe Voorzitter,
deels onverschillig tegenover onzen strijd, of heeft, door het
uitsluitend lezen van Franschgezinde bladen, een boel verkeerde
M. DE SMET DE N A E Y E R .
denkbeelden er over en is ons dan ook eer vijandig. En toch
Korte duur en onregelmatigheid van het schoolbezoek! Wel weten wij met zekerheid, dat eene jarenlage ondervinding hen
zeker, maar begrijpen die heeren dan niet, dat de vele uren op van het onmogelijke van het aanleeren eener tweede taal zoodien korten schooltijd afgenomen voor de studie van het Fransch, danig heeft overtuigd, dat de groote meerderheid zou wezen
dat, zoo bekennen zij zelf, na dien tijd onvoldoende (wij zeggen: voor de verschuiving dier studie naar den derden graad.
volstrekt niet) gekend is, ontstolen is aan moedertaal en wetenEr wordt thans door den Nederlandschen Boekhandel van
schappen, die onze arme kleinen even slecht kennen als het
Gent en van Antwerpen een tweemaandelijksch bibliographisih
tijdschrift uitgegeven, „Palfijn", voor Nederlandsche Natuur*) W i j cursiveeren.
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en Geneeskundige Literatuur. Het staat onder toezicht van een
groep doktoren, advocaten, ingenieurs enz. waaronder wij enkel
Prof. J . Mac Leod van Gent en Prof. E. VerschafFelt van Amsterdam willen noemen. Het heeft voor doel de Vlamingen en vooral
de studeerende jeugd op de hoogte te houden der in Nederland
en Vlaanderen verschijnende wetenschappelijke en geneeskundige
werken opdat zij zich zouden opgewekt voelen die Nederlandsche
degelijke werken te raadplegen bij hunne studiën. Wij juichen
dit initiatief toe en hopen dat „Palfijn" zijn doel volkomen
moge bereiken.
Het standaardwerk van Max Rooses: „Rubens' leven en werken"
is reeds aan zijne 6e aflevering. Prachtig is dit grootsch gewrocht; het doet ons trillen van fierheid over het bezit van
onzen Rubens, dien wij er dieper door leeren kennen en waardeeren.
Dat onze taalstrijd ook in het Walenland immer veld wint,
bewijzen de talrijker wordende voordrachten onzer Vlaamsche
sprekers in het Zuiden van ons land en de immer tab ijker
opkomst der aanhoorders, meest uitgeweken Vlamingen, wier
stam- en taalgevoel thans niet meer als vroeger verloren gaat
te midden van het Waalsche element. Op 7 April hield Prof.
Vercoullie aldus eene belangrijke voordracht te Doornik over
„De taalgrens in België" in den „Vlaamsehen Kring" aldaar,
onder voorzitterschap van den Heer Omer Wattez. Mochten zulke
verblijdende verschijnselen zich meer en meer vermenigvuldigen.
Zondag 4 Mei herdacht Snellaertkring te Gent zijn vijfentwintigjarig bestaan, des morgens met een toonkundigfeest, waarin
optrad het a-capelia koor van den heer E. Hullebroek en waarvan
het belangrijkste deel was een feestrede van den voorzitter den
heer E. Fabri; des namiddags met een banket, waarop, behalve
de leden van den kring aanwezig waren, een aantal vertegenwoordigers van andere Vlaamsche vereenigingen en waar veel
feestelijke welsprekendheid ten beste gegeven werd. Op de feestzitting werd de uitslag bekend gemaakt van een novellen-prijskamp uitgeschreven door Snellaertkring: een prijs van 200 fr.
aan den heer De Grave, Statiemeester te Moortzele.
Maandag, 12 Mei, bood de Gentsche Tak A l g . Ned. Verbond
zijn leden een tooneelavond aan in Minardschouwburg. De
declamatieklasse der damesafdeeling onder de zoo knappe leiding
van den heer Van den Heuvel, speelde zeer verdienstelijk twee
tooneelstukken: Miss Multon en O, Mijnheer, het een aangrijpend,
het ander leutig, zoodat Elck wat wils had.

of waarvan de hollandsche vertaling te omslachtig zoude zijn en
dus toch geen ingang zou vinden; maar dit zijn er maar enkelen.
Die woorden eenvoudig holla*ndsch te spellen (Koilewijnsch)
lijkt mij afschuwelijk leelijk, en ik zoude ze liever als vreemde
woorden willen blijven gebruiken, tot dat er een goed hollandsch
woord voor gevonden is, dat burgerrecht kan verkrijgen. En is
dat gevonden, laat ons dan ook zooveel mogelijk dat woord gebruiken. Zoo komt rijwiel of wiel voor velocipede al heel
aardig in gebruik. En is het woord heffer door den schrijver
van „Nieuwe wereld" voor lift in de plaats gesteld misschien wel
een woord dat ingang zal vinden. Of echter zelfbeweger voor
automobile, en regenscherm voor parapluie, ooit in den smaak
zullen vallen, is te betwijfelen, te meer omdat deze woorden een
duitsch tintje hebben.
Waar ik echter vooral tegen op wil komen, is het onnoodig
gebruik van vreemde woorden in opschriften en aanbiedingen,
waar dat vooral door lien gedaan wordt., die beter weten. Om
een voorbeeld te noemen. In den Haag op de Kneuterdijk is een
winkel opgericht, Arts & Crafts genoemd, terwijl ons Kunst en
Nijverheid, of liever Kunstnijverheid in één woord, datzelfde begrip
volkomen juist weergeeft, en door ieder kan worden begrepen.
Wij geven door zulke woorden onze onmacht te kennen om goede
uitdrukkingen in onze moedertaal te vinden,een soort minachting
onzer schoone taal, en een bewijs vanzwakheid, waarbij het voortbestaan onzer nationaliteit evengoed op het spel staat, als wanneer
wij ons land in het openbaar als onverdedigbaar uitmaken.
En werden dan nog maar altijd de vreemde woorden goed
geschreven! Maar wie heeft zich niet wel eens geschaamd,
wanneer hij met een vreemdeling voorbij opschriften als: „Coupe
de cheveux et la ba/be" of „English boots and shoemaker" en
dergelijken onzin, wandelde. Of als hij aanbevelingen in handen
kreeg van modemaaksters en dergelijken, waarin dikwijls de
ergerlijkste taalfouten en letterlijk vertaalde hollandsche uitdrukkingen voorkwamen. Hoe dikwijls is bij mij dan in herinnering gekomen, de krachtige uitdrukking: „Spreek toch je
moerstaal!"
Laten wij toch Hollanders blijven, ook in onze zaken, en de
vreemdelingen geen gelegenheid geven om ons uit te lachen of
de schouders voor ons op te halen!
Het is een eisch van vaderlandsliefde, evengoed als het verdedigen van zijn land tegen een vreemden vijand.
H . ENNO VAN GELDER.

Rotterdam, 31 Maart 1902.

Aan de Redactie van

„Neerlandia."

Tot mijn genoegen zag ik in „Neerlandia" het door Oudschans
Dentz „opgetilde" commando-lied afgedrukt.
Maar het liedje verliest zoo verbazend veel in waarde door de
wijze waarop het gedrukt is (als 's mans briefpapier breeder ware
geweest, zou het anders zijn gedrukt). Het doet nu denken aan
de grafsteen- en obelisk-raadsels in onze tijdschriften.
Mogen de lezers van „Neerlandia ' het nog eens lezen, maar
dan — al ware het alleen uit piëteit tegenover den dichter, —
als volgt:
7

Onnoodig gebruik van vreemde woorden.

Liefste hoord nu naar mijn lied.
Het kost mij veel en zw aar verdriet:
het is tog waar, ik gaan nu weg
om voor ons volk en land te vech.
r

Hooggeachte Redactie!
aarne zoude ik een plaatsje in Neerlandia wenschen voor
T~ het volgende; nl. een wenk aan ons Nederlanders om toch
zooveel mogelijk hollandsch te blijven in onze uitdrukkingen.
Waar wij een rijke taal hebben, waarin wij alles kunnen uitdrukken,
zien wij dagelijks vreemde woorden gebruiken in plaats van hollandsche.
Meestal beschouwt men het als eenigszins deftig om vreemde
woorden te gebruiken; maar m.i. is dat winkeliersdeftigheid van
het soort coiffeur, patissier, costumière, enz. Een beschaafd
Nederlander moet toonen zijn taal te kennen; en dat men zich
beschaafd en goed kan uitdrukken, zonder die vreemde poespas
toont zoo menig spreker en schrijver. Ik wil slechts Prof. Nic.
Beets aanhalen, die in zijn keurig proza, de vreemde woorden
vermijdt, en daardoor toont een oprecht beschaafd Nederlander
te zijn. Wanneer men zich een weinig op het zuiver spreken en
schrijven toelegt (en dat zal toch iedereen doen, die in het openbaar
spreekt of schrijft), dan is het niet moeilijk hollandsche woorden
te vinden, die juist uitdrukken wat men zeggen wil.
Ik bedoel daarmede niet alle vreemde woorden uit onze taal
te bannen; er zijn woorden, die öf internationaal gebruikt worden,

Ik was tog altoos getrouw gewees
u min ik met mij hart en geest,
maar nu moet ik op het oorlog gaan
en u voor altoos hier laat staan.
Liefste, gedenk tog ook aan mij,
zoo veel maal zittend aan u zij,
maar nu, op het pund om te vertrek,
daar naar die ou Commandos Nek.
Liefste, gedenk tog aan mij woord,
dat gij al van mij heef gehoord.
Het is getrouw dat zal ik blij
tot dat die dood ons twee zal schei.
J

Door vuur en kruid en ha'el ) en lood,
moet wij strijden tot ons dood,
en is het sterven ook mijn lot,
zoo beveel ik mij in den hand van God.
1).

ha'el =

hagel.
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breekt de tijd van sehijding aan,
bazuinen klink, .ons moet nu gaan
daar al weer voor ons land te vech,
dat ik in mijn grafje ligt.
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geen koe bont, of zij heeft een vlekje, zege het spreekwoord.
Welnu, wij willen het vlekje aan deze koe eens goed bekijken,
en wij zullen zien, dat zij er heusch niet geheel zwart van zal
worden, maar dat het maar een tijdelijk spatje was, reeds afgewasschen, voor men er geschreeuw over maakte.
Vaarwel vrienden, vaarwel allen,
In de Bataklanden, waar ik zelf, Nederlander van geboorte
gedenk aan mij als ik valle
ondanks mijn Duitschen naam, 18 jaren lang, als zendeling van
wand door des vijands kruid en lood
het Rijnsche zendinggenootschap werkzaam was, wordt het evanmoet wij strijden tot ons dood.
gelie hoofdzakelijk door Duitsche zendelingen gepredikt. Tal van
Vaarwel ook gij, mij dierbaarste,
scholen zijn er door hen gesticht en tot opleiding van inlandsch
God kent u als mijn eenigste.
hulppeisoneel ten behoeve van deze zoowel als voor den kerkdijken
Vaarwel, vaarwel nog duizend keer.
dienst bestaat er een uitgebreide kweekschool of semenarie.
Gij ziet mij zeker nimmer weer.
Boeken, voor het onderwijs benoodigd, moesten door de zendelingen
in de Bataksche taal worden vervaardigd, en aan dat moeilijke
S. C . S. PRETORIUS.
werk hebben velen met loffelijken ijver hun tijd, gaven en krachten
Met dank voor de opname,
besteed, zoodat er reeds een aanzienlijk aantal in druk verschenen
is. Voor het onderwijs aan de zooeven genoemde kweekschool
Amersfoort, 2 4 Maart 1902.
J . RASCH.
echter zijn, in een zeer beperkt aantal, boeken noodig, die, om
de daaraan verbonden hooge kosten, in het Bataksch niet in druk
kunnen worden uitgegeven. Dit heeft den zendeling-directeur der
Het verslag der Alg. Verg. van Groep B.
kweekschool geleid tot het voorstel aan het genootschapsbestuur
te Barmen, om aan de kweekelingen ook onderwijs in de Duitsche
WelEdele Heer!
taal te geven, maar voornoemd bestuur heeft daarop geantwoord,
p bladzijde 3 1 van het Maart-nummer van „Neerlandia" dat, indien het aanleeren van een Europeesche taal voor de betere
komt het verslag voor over de jongste algemeene verga- ontwikkeling der kweekelingen noodzakelijk werd geoordeeld, dit
dering van groep B van het Algemeen Nederlandsch Verbond. dan de Nederlandsche zou moeten zijn. In afwachting van dit
In het gedeelte van dat verslag handelende over de zienswijze antwoord en op toestemming rekenende, heeft de zendeling-direcdoor mij uitgedrukt aangaande de wijze waarop het Verbond tot teur voornoemd dan ook gedurende een paar maanden aan de
heden in België zijne roeping volgde, komt eene onnauwkeurig- kweekelingen van den toenmaligen cursus onderwijs in het Duitsch
heid voor die ik wil herstellen, en eene leemte, welke ik wensch gegeven, maar het ook na ontvangst daarvan weder gestaakt.
Eenige welontwikkelde jongens hebben toen die studie uit eigen
aan te vullen.
liefhebberij nog voortgezet, en zoo zijn er dan na het laatste
„Om de werking van Groep B te beperken tot hetgeen de
eindexamen in September van het vorige jaar eenige inlandsche
„heer Reinhard wenscht," zoo luidt het verslag, „zou een nieuwe
onderwijzers aan de zendingsscholen aangesteld, die een beetje
„wijziging van de grondslagen noodzakelijk zijn; § 4 van art. 2
Duitsch verstaan. Meer niet. Op geen enkele zendingsschool wordt
„schrijft inderdaad wel degelijk ingrijpen in den Vlaamschen
Duitsch geleerd.
„taalstrijd voor."
Dat is nu het vlekje, dat de koe in de oogen der redactie
A l wat ik gezegd heb, strekt tot eene verandering of ver plaatvan de Padanger zoo bont gemaakt heeft, dat zij in de Duitsche
sing van werkkring, geenszins tot eene beperking.
Ten andere stelde ik uitdrukkelijk voor, het bedoeld lid van zending. een zwart, dreigend spooksel voor ons koloniaal bezit
art. 3 der grondslagen te wijzigen en voortaan te doen luiden is gaan zien. „Lieb Vaterland, kannst ruhig sein!" De Duitsche
zendelingen in onze Oost zullen de volken, onder welke zij
als volgt:
„In het bijzonder zal de Zuidnederlandsche groep hare zorgen arbeiden, niet verduitschen en ons koloniaal bezit in geenen
deele in gevaar brengen. In tegendeel, zij zullen er veel meer
wijden aan:
toe medewerken, dat de harten der door hen tot het Christendom
4e het o n d e r s t e u n e n van de beweging ter oplossing der bekeerde inlanders van liefde voor Nederland en ons dierbaar
vorstenhuis hooger kloppen. Ik zou nog heel wat kunnen bijtaalgrieven waarover het Vlaamsche volk te klagen heeft.
Ek verzoek UEd. bovenstaande regelen in het eerstvolgend brengen, om dit te staven, maar ik mag jegens U , geachte
nummer van Neerlandia op te nemen en bied UEd., met mijnen redactie, niet onbescheiden zijn. De regeering mag gerust voortgaan, de zending naar vermogen te steunen. Daardoor delft zij
voorafgaanden dank, de betuiging mijner hoogachting aan.
geenszins haar eigen graf, maar bevestigt veel meer haar heerMolenbeek, 1 1 April 1902.
Fr. REINHARD.
schappij en bevordert de bloei der koloniën en de welvaart van
het moederland.
Het vraagteeken, door U , geachte redactie, achter het opschrift
Verduitsching der Bataks.
boven het door mij gewraakte artikeltje geplaatst, stemt mij tot
(Een spooksel).
dankbaarheid. Evenzoo Uw slotopmerking, die mij de gastvrije
opname van dit epistel reeds bij voorbaat verzekert. Als ik in
Hooggeachte Bedactie!
Uw gewaardeerd tijdschrift later eens mag meedeelen, wat de
eleefd verzoek ik U een gastvrij plaatsje in het eerstvolgende zendelingen in de Bataklanden doen tot opwekking van achting,
nummer van uw zeer gewaardeerd tijdschrift voor hetgeen eerbied en liefde jegens de regeering, zal mij zulks tot nog
ik wensch te schrijven naar aanleiding van een artikeltje grooter dankbaarheid stemmen. Onder vriendelijke dankbetuiging
nagenoeg onder gelijkluidend opschrift in no. 3 van den loopenden en met de meeste hoogachting verblijf ik
jaargang, overgenomen uit de N . R . C . van 1 1 Maart j.L, die
Ouden Rijn bij Utrecht,
Uw dtv. dienaar
het aan de Padanger ontleende.
14 April 1902.
J . H . MEERWALDT.
Spoken en spooksels! — Wie houdt zich daarmee nog op in
onze meer dan verlichte 2 0 eeuw? — Zoo zou men meenen.
En toch schijnt het geslacht dergenen, die dergelijke verschijningen
Een navolgenswaardig voorbeeld — en nog iets.
voor zich zien opdoemen, nog niet uitgestorven. Men oordeele.
Er wordt bericht, dat (natuurlijk maar een paar) Bataks (een
beetje) Duitsch geleerd hebben, en nu ziet men reeds in den
e heer Leop. Bizio, Nederlandsch consul te Venetië, bedient
geest een heel volk „binnen de grenzen van het Nederlandsc-h
zich van prentkaarten waarop zijne ambtswoning is afIndisch gebied, dat meer zal zijn toegedaan aan Duitschlond dan
gebeeld, en met opschrift „Consulaat der Nedeilanden te
aan Nederland", en daarachter — o schrik! — ja, de woorden Venetië" in 't Nederlandsch. Daarentegen is het mij gebeurd (ik
willen haast mijn pen niet uit, maar het is toch zoo, want „de hoop dat het thans niet meer gebeuren zou) in 't Ned. consulaat
taal is van het volk!"
verlies van ons heerlijk Insulinde te Brussel niemand te vinden die Nederlandsch verstond.
Maar dit is niet het eenige, niet eens het voornaamste, dat de
of ten minste een goed stuk er van aan Dnitschland. En — o
gruwel! — „de Nederlandsch-Indische regeering zelf helpt de heer Bizio voor Groot Nederland doet. Hij leert Nederlandsch,
verduitsching der Bataks in de hand" en is dus bezig, haar stelt groot belang in onze letteren, heeft gedichten van Bellamy,
de Genestet, Heléne Swarth e. a. vertaald en het zijne gedaan
eigen graf te delven. Tragisch, niet waar?
Doch wie spoken ziet, kijkt gewoonlijk, te vroeg door vrees om in Italië geestdrift te wekken voor Nederlandsch Afrika.
Derhalve roep ik alle Nederlandsche mannen en vrouwen van
overvallen, niet goed toe, en dan speelt zijn door angst opgezweepte fantasie hem leelijke parten. Zoo ook hier. Men noemt de pen en voornamelijk allen die dichten, op om hem geregeld
;
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elk werk te zenden, dat zij in 't licht geven. In het Italiaansch
vertaald te worden, zal nog wel niemand onbegeerlijk schijnen;
van meer belang is evenwel, dat zoodoende te Venetië een
Nederlandsche boekerij zal gevormd worden, die er nog meer
nut doen kan dan te Smyrna, daar zij onder bestuur van den
heer Bizio voor velen een aansporing kan worden om Nederlandsch te leeren.
W.

D

Die moorden daar gepleegd
Die doet ons hart opsteeg,
Zoo laat toch niets ontbreek
Laat ons die bloed nu wreek.
Gedenk aan Colley's kop
En geef den moed niet op,
Als gij gedenk aan Langes Nek
Is England dan vooorwaar de plek
Voor welk wij hoef te vrees?
Gij moet slechts dapper wees
Op Hem uw hope bouw
Op wien wij kan vertrouw.

ZUIDEMA.

Ons ouders had dit zwaar
Hulle veg tegen barbaar,
Met Zanna (**) en steengeweer
Moest hulle die vijand keer
Maar Mausers het ons nou
En die maxim schiet zoo gauw
Die snelvuur is ook daar
En die bom maak alles klaar.

e heer Fred. Oudschans Dentz, de wakkere strijder voor het
A. N . V. in Zuid-Afrika, vraagt wie der leden hem een betrekking kan bezorgen in Nederland, Oost of West, onverschillig

waar.
Hij is ambtenaar der N . Z. A . S. Maatschappij geweest, van
1896 af in Transvaal, en klerk in 't Civiel Hospitaal te Johannesburg, van welke beide instellingen hij de beste aanbevelingen
heeft. Met de moderne talen is hij volkomen bekend.
Den laatsten Januari van dit jaar is hij genoodzaakt geworden
Transvaal te verlaten en doet thans een beroep op de leden, die
hem kunnen helpen aan een betrekking.
De Redactie steunt
de aandacht van alle
voor ieder kosteloos
betrekking verzoeken,
omtrent al wat met
verband staat.

Daar in die gouden stad
Zit die Rooies afgemat.
Hul hou heel groote baas
En maak zooveel geraas. )
Maar de Wet die zal daar kom
Om die Rooies te verstom
Die kogels zal daar fluit
Die Rooies moet daaruit
]

gaarne dit beroep en brengt tevens onder
leden, dat de rubriek Vraag en Antwoord
open staat, zoowel voor hen, die om een
als voor degenen, die inlichtingen verlangen,
ons stamleven over de gansche wereld in

Die dorp waar die Rooies woon
Zoo vruchtbaar en zoo schoon
Het land, dat gij daar ziet
Dat heeft ons volk verdiend
Daar waar die water vloei
Daar zal ons koren groei
Ja in dat land zoo schoon
Daar zal ons kinders woon.
Ons voorman Louis Botha
Vecht met zijn burgers mee
Oom Christiaan ') Hoofd commandant.
Hij leidt ons hand aan nand
Ons Generaal la Rey
Hij gaat ook met ons strij
En zal ook bij ons blij

Z. A. R. en O. V. S. herinnering. *)

Gaat niet op eigen kracht
Dan kunt gij niets verwacht
Op een mensch kunt gij niet steun
Dat weet een iedereen
Doch Broeders bid Hem aan
Hij zal steeds bij ons staan
Die onze strijden strijdt
En voor ons heeft gelijdt.
F. W. REITZ,
Staatssecretaris Z. A. R.

Kom Burgers, kom en hoor
Van onze vrije Republiek
Wij moet nu al weer gaan
Voor de kogels te gaan staan
Wij zijn nu aangezeg
Met die rooies te gaan veg
Zoo laat ons voorwaarts gaan
Om hulle te verslaan.
Ik weet dat gij van kleins
af dapper helden zijt,
Schaars achttien jaren oud
Moest gij al trek ten strijd
Schaars dat gij brood kon vraag
Moest g'al die wapen draag
Zoo toon dan weer uw moed
En strijd voor Land en Goed.
Gedenk aan vroeger tijd,
Hoe zwaar ons Volk moest lijd
Door Kaffers werd trotseer
Door Engelschman beheer,
Doch nu is ons land eens vrij
Zoo laat ons samen strij.
Geef altijd lof en eer
Aan God, onzen Heer.
Gedenk aan Dingaansdag,
Hoe ons ouders werd geslag,
Hoe ons broeders onverhoord
Door Kaffers werd vermoord,
*) De heer Fred. Oudschans Dentz vermoedt dat Staatssecretaris Reitz
dit gedicht in Pietersburg heeft geschre\en, toen daar nog de Regeering was.
**) Oude voorladers.
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Groep Ned-lndië. )

I

n de vergadering van het Bestuur der Groep Nederlandsch
Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond, gehouden
te Batavia, ten huize van den voorzitter van dat Bestuur,
den heer mr. Th. H . de Meester, op 27 Januari 1902, werd
onder anderen besloten om, als aanvankelijke stap in de richting
van het eerste hoofddoel der Groep, medewerking tot de op1) Eenige mijnen door de Britsche autoriteiten in Johanne burg geopend.
Het gedicht is blijkbaar geschreven in 'teerste jaar van de Britbche occupatie van Johannesburg.
2) Generaal Christiaan de Wet.
3) Door een verzuim wordt deze mededeeling een maand te laat afgedrukt.
Red.
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richting en instandhouding van scholen voor voorbereidend of
Fröbelonderwijs, gegevens te verzamelen betreffende de bestaande
scholen van dien aard in Nederlandsch Indië, tot welke verzameling zich bereid verklaarden hulp te verleenen de bestuursleden, de heeren Mr. J . H . Abendanon en Ds. A . S. Carpentier
Alting.
Ingevolge een in dezelfde vergadering genomen besluit heeft
voorts het Bestuur der Groep zich gewend tot het Hoofdbestuur
van de Maatschappij „Tot Nut van het Algemeen" in Nederland
met verzoek om toezending van een exemplaar der door die
Maatschappij uitgegeven werkjes, welke naar de meening van
haar Hoofdbestuur in aanmerking zouden kunnen komen om
in Indië te worden verspreid, en tevens om mededeeling op welke
voorwaarden exemplaren van die werkjes voor dat doel zouden
kunnen worden afgestaan, dan wel of genoemd Hoofdbestuur
aan de Groep Nederlandsch Indië van het Algemeen Nederlandsch
Verbond zou willen vergunnen, de bedoelde werkjes in Indië te
laten nadrukken.

Nieuwe Leden.

Pontianak.
„
„

StOUt,

„

Mej. J . Rikkers, Baan 17,
Rotterdam.
Raden Salim, Dokter djawa,
Sindajoe.
T. Rinses, tijdelijk L i d A l g . Rekenkamer,
Weltevreden.
Antariska, Leerling Dokter djawa,
„
Jhr. P. H . v.d. W all Repelaar van Puttershoek, Montreux (Zwitserl.)
M. Dentz, Rue des Bains 19,
Vervey
„
P. Boon Kz.,
Hoogezand.
Jonkvr. Joh. Schuurbeque Boeye,
Ginneken bij Breda.
Mr. J . C. Kakebeeke,
Twello bij Deventer.
M. H . v. Dulen, Adelborst le KI. Dep. van Marine,
Batavia.
J. Heringa,
„
„ „ „ „
M. J . Verloop,
„
„„
Jan Volker Tysz.,
Sas van Sly ekens, Ostende.
F. Oudschans Dentz, Nassaulaan 20,
Haarlem.
Mej. M . Sfcakman, Raamvest,
„
Mevr. J . S. de Jongh geb. Rouffaer, Sweelinckstraat 72, Den Haag.
Mej. Joh . de Jongh, Sweelinckstraat 72,
„
Jhr. O. v. d. Wijck, Bazarstraat 40,
Dr. P. Hiddingh, Beilerweg,
Assen.
A Nolen, Korte Hoogstraat 3,
Rotterdam
E. C. Molsbergen, Crooswijksche Singel 8,
„
L. Jonker Cz., Werktuigk. ingenieur, Eendrachtsweg 30,
„
Mevr. Jorissen Mossel,
Utrecht.
F. K. H . C. Oudschans Dentz, Turfstraat 30,
Arnhem.
Dr. A . W. C. Berns,
Günthersthal, Bade i.
D. Balfoort, W eimarstraat 150.
Den Haag.
7

a

(15 A p r i l — 1 5 Mei.)
a. Beschermende leden.
H . G. Willems, Kolonel der Infanterie,
Weltevreden.
J . G. Kerlen, Luitenant Kolonel der Genie,
„
Mr. J . G. Pott, Rechterlijk Ambtenaar, tijdelijk ter beschikking
van den Commissaris voor het Mijnwezen,
Mr. A . London,
Weltevreden.
Dr W. Th. de Vogel, 1ste Stadsgeneesheer,
Semarang.
Dr. C. E . Benjamins, Arts,
„
E. G. Taylor, Hoofdagent d. Koninkl. Paketv. Maat. Weltevreden.
K. H . H . van Bennekom, L i d van de Kamer van Koophandel
en Nijverheid,
Padang.
E. A . Pan, Administrateur b. d. Billitonmaat., Boeding (Billiton.)
G. F. Soeteps, Kolonel der Infanterie,
Magelang.
b. Gewone leden.
Dr. C. Winkler, Officier van Gezondheid 1ste klasse, Weltevreden.
H. C. Kronouer, Majoor van den Generalen Staf,
„
D. P. Kessler, Referendaris b. d. A l g . Rekenkamer.
„
W. de Haze Winkelman,
idem
„
P. J . A . Maitimo, Beambte bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij,
Weltevreden.
J . W . Meerburg, Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur,
Boeloekomba (Celebes).
Mr. H . Rahder, substituut officier van Justitie,
Semarang.
W. S. Bazendijk, Gouvernements onderwijzer,
Djombang.
D. J . Focquin de Grave, Boekhouder bij de Wees- en Boedelkamer,
Semarang.
C. H . P. van Diggelen, Leerling Houtvester,
Ngawi.
Dr. J . Coronel, Arts,
Djombang.
B. N . J . van Wettum, Ambt. voor Chineesche zaken, Soerabaja.
J. H . B . Oomen, Assistent Resident,
Blora.
W. Ch. Thieme, Controleur b. h. Binnenl. Bestuur, Weltevreden.
J. N . Labaar, Pakhuismeester,
Pasoeroean.
P. J . F . v. Heutz, Assistent Resident Secretaris,
Madioen.
J . Bosman, Assistent Resident,
Banjoewangi.
H. L . Leydie Melville, L i d der Commissie voor oudheidkundige
onderzoekingen,
Weltevreden.
H . K . F. Douglas,
Soerabaja.
J . C. Th. G. J . Heyligers,
F. G. Bauer, Geëmployeerde bij de Billitonmaatschappij Boeding
(Billiton.)
H . J . G. Janssen van Raay, Agent van de Nederlandsch Indische
Handelsbank,
Soerabaja.
A. van Nieuwen huizen, Gouvernements onderwijzer,
Malang.
J. C. de Bie, Hoofdcommies b. d. Alg. Rekenkamer, Weltevreden.
J . E . A . Matheron, 1ste Commies bij
,
„
;

L.
A.
J.
F.
E.

Van Gulick,
W. G. v. d. Lee,
J. F. Nuboer,
E. A . Reep,

J . R. Prins, le Luit: Kwartierm:
Kotta Radja Atjeh.
J . v. d. Pauw, (Opg. door den heer A . Maas,)
Maassluis.
A . v. Zadelhoff, a b. H . M . „Marnix,"
Nieuwediep.
K . Overduyn, Assistent Resident.
Pemalang.
Baretta,
Pontianak.
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Algem. Vergadering van het Alg. Ned. Verbond.
op Zaterdag 24 Mei 1902, des namiddags te half een stipt
in Hotel Ponsen tegenover het Spoorwegstation te Dordrecht,
Te

behandelen:

Verkiezing van een hoofd-bestuurslid in de plaats van
M r . W . de Ridder.
De Secretaris van het Hoofdbestuur
D R . H . J . KIEWIET DE JONGE.

Groep A. van het Algemeen Ned. Verbond.
Jaarlijksche Vergadering — volgens art. 6 van het reglement der Groep — op Zaterdag 24 Mei 1902 des namiddags
te twee uur stipt in Hotel Ponsen tegenover het Spoorwegstation te Dordrecht.
Dagorde:
I. Verslag van den toestand der groep.
II. Verkiezing van zes leden van het groepsbestuur
gevolge der verplichte aftreding.
r

Door het Hoofdbestuur w orden voorgesteld
dubbeltallen:
1°. Prof. D r . H . Kern
Dr. C. J . Vinkesteijn (Schiedam.)
2°. M r . H . J . M . Tijssens
C. van Son (Dubbeldam.)
3°. M r . W . de Ridder
P . J . de Kanter (Dordrecht.)
4°. Prof. Dr. H . J . Gallee
H . J . Emous (Amsterdam.)
5 ° . Prof. Dr. J . Woltjer
Mej. dr. A . J . Nijland (Amsterdam.)
6°. Prof. Dr. J . W . Muller
Dr. J . B . Schepers (Haarlem).

ten

de volgende
(aftredende.)
(aftredende.)
(aftredende.)
(aftredende.)
(aftredende.)
(aftredende.)

III. Voorstellen van Groepsbestuur, Afdeelingen of Leden.
De Secretaris van het

Groepsbestuur:

M r . H . J . M . TIJSSENS.

|hotographiën betrekking hebbende op den oorlog in Zuid-Afrika (origineeie opnamen).

p

250

Portretten der Bóeren-Generaals en Commandanten, Gezichten van slagvelden, kampen commandoleven, verwoestingen, stadsgezichten, krijgsverrichtingen, enz,

photographiën: Prijs per stuk op grijs carton 30 X 36 cM. t 0.90.
Van alle voorstellingen ook verkrijgbaar: GLASPLATEN VOOR LICHTBEELDEN EN TOOYERLANTAARNS.
ó

3

Prijs per plaat f 1.— grootte S X 8 cM. (Grootere platen naar afmeting).

|

ÏH^~ Volledige opgaaf der voorstellingen wordt op aanvraire irratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „ N E D E R L A N D " .
' s-Gravenhage-Pretoria.

Waaronder en 80tal zooeven uit Zud
i-Afrk
ia onv
tangen, |
Verschenen: rijk geïllustreerd prachtwerk

SIEGEN ODER STERBEN
Die Helden des Burenkriegs
Bilder und Skizzen nach eigenen Erlebnissen mit 22 PORT RATS,
24 GANZSEITIGEN und 73 TEXT-BILDERN einer Kriegschronik und einer Karte des Kriegsschauplatzes von

FRED.

ROMPEL,

Parlementsberichterstatter und Kriegskorrespondent
der „VOLKSSTIMME" in Pretoria,
mit einer Einleitung von General-major z. D. Dr. Albert Pfister.
INHOUD: Vorwort. — Wie Südafrika zu seiner weltgeschiehtlichen Bedeutung gekommen ist. —
Sitten und Charakter der Buren. — Der Bur auf dem Kriegspfad. — Ohm Paul und Tante Sanna. —
Das Volkslied von Transvaal, für Gesang und Klavier. — Prasident M, T. Steyn. — Das Volkslied
des Oranje-Freistaats, für Gesang und Klavier. — A. D. W. Wolniarans. — Cornelis Wessels. — Abraham
Fischer. — Dr. W. J. Leyds. — J. W. Reitz. - Komm.-Gen. P. J. Joubert f. — General P. A.
Cronjé. — Komm.-Gen. Louis Botha. — Gen. Chr. de Wet. — Gen. J. H. de la Rey. — Kapitan
Danie Théron f. — Major Albrecht. — Gen. Ben Viljoen. — Richter J, B. M. Hertzog. — Südafrikas
Frauen und Töchter. — Kleine Chronik des Südafrikanischen Kriegs. — Karte des Kriegsschauplatzes.

Gebonden in rijken kleuren-omslag, fraaien druk op zwaar gesatineerd
papier, groot royal formaat met 119 platen en uitslaand
kaartje oorlogsterrein: f 1.65.
„SIEGEN ODER STERBEN" is een standaardwerk, populair geschreven, naar
officieele en betrouwbare bronnen samengesteld en beoogt aan alle Natiën het volk deiBoeren in zijn beste zonen: hun voornaamste Staatsmannen en Generaals te leeren
kennen en te doen eeren.
Het
geeft naast interessante gebeurtenissen uit den oorlog, in kernachtigen, prettigen causerievorm, mededeelingen omtrent zeden, levenswijzen en gewoonten, volksaard en
godvruchtige begrippen der Boeren, alsook omtrent hun Staatsinstellingen.

Vijfentwintig Duizend Exemplaren
werden reeds afgeleverd.
Geïllustreerd prospectus en de bijzonder gunstige Persbeoordeelingen worden op
aanvrage gratis toegezonden. Verkrijgbaar in eiken solieden boekhandel en bij de uitgevers

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
9

HANDBOEK YOOR

RIEKEN EN QEWOHDEH.
Genees- en Heelkundige Gids
voor Zuid-Afrika Atjeh * *
* * Oost- en West-lndië
van D R . K E R R CROSS.

Inspecteur van den geneeskundigen dienst.
2de Druk.
Prijs met 11 afbeeldingen in den tekst,
volledig Alphabetisch register, alsmede
lijst van de geneesmiddelen en hun
Latijnsche benamingen gebonden in
linnen 268 bladzijden f 2.50
Ieder die uit den aard zijner betrekking in de Tropen moet verblijf
houde schaffe zich dezen p r a c t i s c h e n
Gids aan ten einde zich bij

ziekten,

en verwond

op de

ïQe wijze

en met de

meest eenvoudige hulpmiddelen
te kunnen verplegen en te genezen.
De le druk was in 4 maanden
uitverkocht.
Prospectus met volledige inhoudsopgave wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
„NEDERLAND."
's-Gravenhage—Pretoria.

„NEDERLAND"

8- Gr avenhage-Pretoria.

TECHNIKUM MlïïWEIDA K0NI6REICH SAGHSEN.
Höhere Fachschule für Etektrotechnik und Maschinenbaukunde, Programm etc. kostenlos durch das Sekretariat.
Uitgevers-Maatschappij „Nederland". s'-Gravenhage—Dordrecht—Pretora
i.
H O O F D K A N T O O R : ' s - G R A V E N H A G E . — Lange Voorhout 6 4 - 6 4 a .
Bijkantoor VOOr Zuid-Afrika: ALGEMEENE TRANSVAALSCHE BOEKHANDEL ( A . T . B . Boekh. PRETORIA Postbus 497.)

Uitgave van Werken en Geschriften op velerlei gebied, Kerkboeken enz,
lm- en Exnorthandel.
OD

(Belast zich met het uitvoeren van alle

orders.)

alle plaatsen der wereld waar Nederlanders gevestigd zijn, worden Agenten en
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•s| Niet in deu Handel.
Verschijnt maandelijks.
Voor België:
postabonnement frs. 2.75
ADVERTENTIËN
25 Ct. per regeL

||(|1

bij de

G roepssecretarissen

Uitgevers-Maatschappij „Nederland^-^flraTenhage, Dordt, Pretoria.

Gew. Lid ƒ 2.50-ƒ 5.Besch. Lid„ 5. „ 2 6 . Begunst. ƒ25 enhooger.
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor België:

Yoor Nederland:
Prof. Dr. H. KERN, Leiden. Voorzitter,.
Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN, Onder-Voorzitter.
P. J. DE KANTER. Dordrecht. Secr.-Penningm.
Dr. H. J. K IE WIET DE JONGE, Dordrecht.

Prof. Dr. JULIUS OBRIE, Gent.
HIPP. MEERT, Gent.
L. H SMEDING, Antwerpen.
J. DE VRIENDT, Schaarbeek bij Brussel.

Voor Ned. Indië:
Jhr. O. V A N DER WIJCK, Den Haag.
J. M PIJNACKER HORDIJK, Den Haag
Mr. C. Th. VAN DEVENTER, Den Haag
H. BOSBOOM, Den Haag.

Alle stukken betreffende NEERLANDIA te zenden aan den heer C. VAN SON, Dubbeldam bij Dordrecht.
Taalverband is zielsverbond.
F.

SMIT K L E I N E .

I N H O U D : Een ernstig woord aan de leden, door 0. van SON. - ZUID-AFRIKA. (De Vrede - Zwakke Zenuwen, dooi
prof. P. J . Blok). - NEDERLAND. (De Aankweeking van het Nationaliteitsgevoel op het gymnasium, i o w P ^ / ; ^ ' ' .
VLAANDEREN. (Uit Vlaanderen.) - OOST EN WEST. (Onze taal in Indië. - Uit eenbrief van een Indisch Bestuurslid. - De
c hoolboekerijen in Ned. Indië.) -

ALLERLEI. -

V R A A G EN ANTWOORD. -

Een ernstig woord aan de Leden.

MEDEDEELINGEN. -

Nieuwe Leden. - BERICHTEN. -

ADVERTENTIEN.

zou ijveren voor de verspreiding van de Nederlandsche Taal
overal, waar zulks doelmatig kan geschieden, en er voor zou

et Algemeen Nederlandsch Verbond werd 1 Mei 1898 zorgen, dat geen Nederlandsch gezin, het moederland veropgericht en nam het reeds eenige jaren in België latend om zich elders te vestigen, aan onzen stam zou ontbestaande Verbond van denzelfden naam i n zich op. vallen.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond is de vervulling van
N a al de vergaderingen, besprekingen, brochures en de
vijf jaargangen van het maandblad, waarvan de drie eerste dien wensch geweest. Het mooie doel en de middelen ter
in Vlaanderen door den heer Meert bezorgd werden, zou bereiking, vervat in de artikelen 2 en 3 der Statuten, kan
men meenen, dat het aantal leden tienduizenden moest wel geen bestrijding uitlokken, of 't moest zijn van de
bedragen en het Verbond zou zijn geworden 't vereenigingspunt wereldbestormers, die de gansche menschheid willen omhelzen.
Maar hoe komt het dan toch, dat nog zoo betrekkelijk
van het Nederlandsche Volk, waar ook ter wereld zich
weinigen
l i d zijn, dat er telkens brieven bij het algemeen
ophoudend.
secretariaat en dat der groepen inkomen, waarin nieuwe
Doch neen; het Verbond telt slechts duizenden.
Het was reeds de wensch van Prof. Veth, dat er een leden hun spijt uitdrukken, dat ze niet eerder kennis maakten
Genootschap mocht tot stand komen, dat alle Nederlanders met het Verbond, waarvan ze tot heden het bestaan niet
over de wereld in één stambroederbond zou vereenigen, dat vermoedden ?

H

NEERLANDIA.
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E r moet, dunkt mij, iets ontbreken aan de propaganda.
Wie van een goede zaak verwacht, dat ze eenmaal wel zal
doordringen, kan lang wachten en rekent niet met den
lauwen geest der Nederlanders. Ja, toen de oorlog uitbrak
en heel Nederland in geestdrift raakte, toen, om met Albert
Verwey te spreken, deed de stam van 't volk zijn bladeren
ruischen; „Te lang in stilt hing elk voor zich alleen.''
In dit laatste schuilt nog de oorzaak, dat het Verbond
zich niet krachtiger kan ontwikkelen. E n ik w i l dat nu
eens niet op de verspreide deelen van den Nederlandschen
Stam toepassen, maar op de léden van het Verbond. Ook
daarvan loopen er maar al te veel „voor zich alleen ', zonder
te bedenken, dat ze te weinig doen, als ze op tijd hun
bijdragen betalen W i e l i d wordt moet in zich opnemen, zij
het dan ook maar iets van geest en hart der stichters van
het Verbond, van D r . Kiewiet de Jonge en zijn voorlooper,
den Gentschen leeraar Meert; moet als eigen opgelegde
plicht voor stam- en taaleenheid ijveren en het beginsel bij
anderen ingang trachten te doen vinden. Want de generaals
kunnen niet ieder bereiken. Zij roepen hun commando „Op voor
onzen S t a m ! wel voor het front der troepen, maar er zijn
officieren noodig om het bevel te herhalen, opdat elke
man het hoore en opvolge. 't Moet van mond tot mond
klinken over de vlakte, opdat 't niet wegsterve, voor 't
naar allen kant de grenzen van het gebied van Nederland heeft bereikt.
1

r

Zoodra iemand het wenscht, kan hij nuttig worden voor
het Verbond door aan het Secretariaat middelen aan te
vragen (de boekjes, waarin het doel en streven wordt uiteengezet, statuten, Neerlandia's, inteekenkaarten) om in eigen
kring te werken.
Dit wat betreft
met het Verbond.

het

algemeen

meeleven en meestreven

Maar er is meer, waardoor verhinderd kan worden, dat
„elk voor zich alleen'' loopt.
De af deelingen dienen meer teekenen van leven te geven
door minstens tweemaal in het jaar een vergadering te houden
waarop verschillende punten, desnoods door het Hoofdbestuur
aan te geven, besproken kunnen worden, maar liefst moet
de aanstichting van de leden en afdeelingsbesturen zelf
uitgaan.
E l k e afdeeling legge, te beginnen met de uitgaven van
het Verbond, een kleine bibliotheek aan van boeken en
brochures betrekkelijk ons taal- en stamleven en zende die
onder hare leden ter lezing rond.
E r kan met adressen aan regeeringslichamen gewerkt
worden ter verkrijging van taalzuiverheid en stijlklaarheid in
ambtelijke stukken, ter verdediging onzer nationale belangen,
ter voorkoming van stamverwaarloozing.
Elke afdeeling moet de omliggende dorpen in haar kring
opnemen, opdat de band tusschen de leden eener zelfde streek
des te nauwer worde aangehaald.
Is een afdeeling krachtig genoeg ontwikkeld, dan richte
ze wetenschappelijke of kunstavonden in, waarop de leden
vrijen toegang met dame hebben of tegen verminderden prijs. *)

*) Het heeft mij altijd een fout toegeschenen, dat de Afd. Dordrecht
op den Liederenavond in October 1901 den leden vollen toegangsprijs liet betalen. Men wil dat het lidmaatschap op zoo'n avond
uit. een of ander blijke.

E r zou een sprekerscorps kunnen gevormd worden, liefst
uit Noord en Zuid, dat zich tegen billijke vergoeding beschikbaar stelde voor de verbreiding der beginselen. Want
zonder dat dringt een groot denkbeeld zelden tot de menigte
door.
De pers kon ons in dezen veel meer dienst bewijzen,
maar dat ligt misschien ook weer aan de leden, die haar
niet opzoeken of uitnoodigen. A l s de afdeelingen geregeld
vergaderen, avonden inrichten, voordrachten doen houden,
gaat de pers zich van zelf met haar bemoeien. Maar ook
kan in die richting met het maandblad gewerkt worden. In
elke plaats waar leden zijn is er wel een onder die met de
plaatselijke of hoofdbladen in betrekking staat, of de vaardigheid bezit om het voornaamste uit elk nummer van
Neerlandia in beknopten vorm saam te lezen en dit de
redactiën ter opname aan te bieden of er althans hare
aandacht op te vestigen. De naam van het Verbond en zijn
orgaan zal dan van zelf meer onder de aandacht van alle
Nederlanders komen en menigeen zal nader bekend willen
worden met zijn doel, wat bijna zeker tot toetreden zal leiden.
Maar zal men zeggen, dan dient Neerlandia ook belangrijks genoeg te bevatten der vermelding waard. Ook dat
hangt weer veel van de leden zelf af. Hoevele knappe mannen
zijn er niet onder, die nooit teeken van leven geven.
Tot heden heeft de redactie veel zelf moeten doen en als
één persoon telkens op hetzelfde aanbeeld slaat, wordt de
klank wel wat eentonig.
In het Juni-nummer van dit jaar heeft een dame uit
Vlaanderen behartigenswaardige wenken gegeven over Neerlandia's Taak. Ook naar mijne meening moet er meer
afwisseling in de uit den aard der zaak beperkte stof
gebracht worden. W a a r de leden over de gansche wereld
verspreid zijn kan ieder die w i l daartoe meewerken. Niet
door lange artikelen te schrijven, die maar al te vaak
ongelezen blijven. „Een kleine hamer snel gedreven heeft
meer kracht." Welnu laat dan elk die in zijn omgeving een
teeken van rasopleving bespeurt daarvan mededeeling doen
aan de Redactie. E n wie wat in couranten, tijdschriften,
boeken, regeeringsverslagen enz. leest, dat voor het Verbond
van eenig belang is — de Redactie is niet alziend — knippe
dit uit, zende het op voor het maandblad en zij niet al te
gevoelig, wanneer de plaatsruimte het weglaten van het
minst belangrijke noodzakelijk maakt.
Als leden van het Verbond, die deel uitmaken van een
Hollandsche nederzetting, of lid zijn van een Nederlandsche
Vereeniging in het buitenland korte schetsen gaven van het
stamleven in hun kring, van Hollandsche zeden en gewoonten,
in stand gebleven waar vroeger ons volk zich vertoonde,
voor langer of korten tijd gevestigd was en sporen heeft
achtergelaten, zou dit de aantrekkelijkheid van Neerlandia
zeker verhoogen; vooral als zulke schetsen verlucht werden
door kiekjes, in onzen tijd van fotografie-liefhebberij gemakkelijk te verkrijgen.
Om kort te gaan, het maandblad worde het orgaan, waarin
de leden, die iets belangrijks te zeggen hebben, elkaar
kunnen ontmoeten en met elkaar van gedachten kunnen
wisselen.
Wat doen de leden nu met Neerlandia? Ik w i l hopen,
dat ze het inzien. Maar dan? Met al de Neerlandia's, die
naar de snippermand verhuizen, kon goedkoop en gemakkelijk propaganda gemaakt worden. W i e zijn blad al of niet
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gelezen heeft en het niet w i l bewaren, zende het aan een
zijner kennissen, die geen lid is. Vooral die nummers, waarin
nog eens helder en duidelijk wordt uiteengezet, wat het Verbond w i l .
Binnenkort verschijnt een propagandaboekje in handigen
vorm, bevattend doel, streven, inrichting en samenstelling
van het A . N . V . en zijn vertakkingen. Daarmee kan ieder
werken.
Een ledenlijst van groep A . (Nederland), gerangschikt
naar de plaatsen, wordt in gereedheid gebracht en zal in
afdruk gezonden worden aan alle leden der groep. Dit volgens
besluit der A l g Vergadering. Ieder zal op die manier kunnen
nagaan, welke medeleden hij tot heden onbewust voorbij
liep en wie zijner kennissen nog geen lid zijn. Deze maatregel moet dunkt me een groote versterking van groep A .
tengevolge hebben. E n die heeft ze noodig.
Is het geen oneer voor Nederland, dat het jaarverslag van
den secretaris van groep A . de mededeeling moest bevatten,
dat ze 59 leden is achteruitgegaan. In ons land moge zich
de taalstrijd niet zoo scherp afteekenen als elders, men
vergete niet, dat wij den hoofdstam vertegenwoordigen en
dat het voor een groot deel van ons afhangt of de takken
zich kunnen ontwikkelen tot een krachtige kroon, die de
stormen tart. Maar dan moet de bodem bewerkt worden,
dan moet ieder weerbaar man worden opgecommandeerd;
dan moet niemand „huis toe" gaan, dan moet elk werken
met de middelen, die voor het grijpen liggen.
Ik noemde eenige. Men kan aan sommige weinig waarde
hechten. Welnu, men bedenke andere en betere. Voor alles
is het de vraag, leeft er in U iets van geest en hart der
voortrekkers. Zoo ja, dan komt het andere van zelf, want
waar een w i l is, daar is een weg.
C.

VAN

SON.

Secretaris van Groep A.
Dubbeldam, J u l i 1902.

De Vrede.

D

e vrede is al ruim een maand oud en nog houdt in
Zuid-Afrika de censuur stand. E r valt dus nog wat
te verbergen.
Vooreerst, denken wij, achten de Engelschen elke week
die er verloopt voordat de waarheid over de gebeurtenissen
van den oorlog en het sluiten van den vrede openbaar
wordt, gewonnen. De aandacht van de wereld is al eenigszins van Zuid-Afrika afgeleid en 't zal niet lang meer duren
of men stelt geen belang meer in de toedracht van gebeurtenissen, die tot een afgesloten verleden behooren. De
Engelsche voorstelling van zaken is de menschen ingeprent,
en hoe langer tijd zij heeft om zich vast te zetten, des te
moeilijker zal 't vallen ze door een andere te vervangen.
Vervolgens komt het Engeland te stade van de gezindheid der Boeren een" valschen indruk te geven. Het moet
schijnen of het .verwonnen volk nu al met den nieuwen
toestand verzoend i s ; alsof het geen wrok voelt voor Engeland
dat het de vrijheid ontnam, alsof de vijanden van gisteren
nu reeds vrienden geworden zijn. E n dat met het vooruitzicht;
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dat het zoo blijven zal. Het is nu met den strijd tusschen
den Engelschen en den Hollandschen stam in Zuid-Afrika
voor goed gedaan. Dat is het wat men ons w i l diets maken.
Daarvoor dan is de censuur van kracht gebleven, ook toen
de oorlog uit was. E n zoo is het, dat menschen die de
Boeren hebben leeren begrijpen het groote publiek, dat zoo
licht onder den invloed komt van die stelselmatig onware
berichten van de Engelsche regeering zoowel als van de
pers, nu moeten vermanen toch niet haastig te zijn met zijn
oordeel en niet te gelooven, dat de Boeren zich bij dezen
afloop van den oorlog gemoedelijk en zelfs blijmoedig neerleggen, en dat de groote mannen, die deze helden aangevoerd hebben, toch recht hebben op ons vertrouwen en
niet verdacht mogen worden, aanstonds met de Engelschen
vriendschap te hebben gesloten.
De censor blijft heerschen, en eerst nu begint in de
brieven van Engelsche correspondenten, welke niet gelijk
de telegrammen onder zijn toezicht staan, uit te komen,
dat in Zuid-Afrika de Engelschen zelf op die uitgebazuinde
goede gezindheid der Boeren niet al te vast rekenen. W a t
zullen wij hooren, als nu ook brieven van Boeren ot Hollanders doorkomen? W a t zullen ooggetuigen van de gebeurtenissen ons kunnen vertellen?
De bladen hebben het bericht gebracht, dat de generaals
Botha, de la Reij en de Wet en staatssecretaris Reitz weldra in Europa zullen komen. E r is een tijd geweest, dat men zich
een bezoek van zulke mannen anders had voorgesteld; het
zou een triomftocht wezen, als na bevestigde onafhankelijkheid die heldenfiguren, die zoo lang de verbeelding van heel
de wereld vervuld hebben, zich hier kwamen vertoonen. N u
komen zij om andere redenen; waarschijnlijk in de eerste
plaats om geld te vragen.
Het is al duidelijk geworden, dat het geld, dat de Engelsche
regeering voor de Boeren beschikbaar heeft gesteld, ten
eenenmale onvoldoende is om de schade, door den oorlog
aangericht, te herstellen. Alleen in den ergsten nood zal het
voorzien. Maar dan is er nog zoo onnoemelijk veel goed te
maken. In den Vrijstaat, in een groot deel van Transvaal
is het meerendeel van de hoeven vernield. In vele streken
staat er geen enkele meer overeind. De veestapel is vernietigd. E r zijn weduwen en weezen en verminkten uit den
oorlog, die geholpen moeten worden. E n het is niet alleen
op de menschlievendheid van Europa en Amerika, dat een
beroep zal worden gedaan, opdat een verarmde bevolking
ondersteund moge worden; maar op de bewondering en de
geestdrift, die Europa en Amerika voor het volk der Boeren
getoond hebben, opdat de Afrikaanders niet maatschappelijk
te gronde mogen gaan.
Wij vertrouwen echter, dat die mannen ook in Europa
komen om eindelijk, met het gezag van hun naam, tegenover
de Engelsche voorstelliing van den loop van zaken in het
laatste tijdperk van den oorlog, toen er van Boerenzijde
zoo weinig berichten konden doorkomen, en van het sluiten
van den vrede hun voorstelling te plaatsen. E n de waarheidsliefde van deze mannen uit hun vroegere rapporten kennende, zal men hen onvoorwaardelijk gelooven.
Een Engelsch blad heeft gemeld, dat generaal Botha, met
behulp van de la Reij en de Wet, een geschiedenis van den
oorlog zal schrijven. Ons dunkt, dat is juist een werk voor
den Transvaalschen commandant-generaal, die tevens een
ontwikkeld man is. E n behalve de Wet en de la Reij zullen
nog andere aanvoerders van de Boeren en de leden hunner
regeeringen hem daarbij behulpzaam kunnen zijn. Maar een geschiedenis schrijven kost tijd en de wereld w i l zoo spoedig
mogelijk de waarheid kennen over een zaak, waarin zij zoo innig
geleefd heeft. W i j hopen dus, dat de generaals en de heer
Reitz hier, hetzij door een rapport aan president Kruger,
hetzij door een kort geschrift, en dan het een of het ander
aan de pers medegedeeld, althans de voornaamste dingen
bekend zullen maken.
Wij begrijpen, dat hun taak ten deze zeer moeilijk is. Zij
zijn nu onderdanen van Engeland. Zij vertegenwoordigen
nog tegenover de Engelsche regeering het volk van de
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Boeren, en zij zijn hun volk in gehoorzaamheid aan het
nieuwe bestuur voorgegaan. Zij hebben ingezien, dat nu de
strijd opgegeven was, de beste politiek voorschreef, het
kwaad, zoo ver het ging, ten goede te doen keeren. De
vrijheid ging te loor, het werd nu zaak zooveel te redden
als mogelijk was. K w a m men Engeland te gemoet dan was
er kans, dat dit de Boeren geldelijk eenige hulp gaf en hun
ook spoedig weer stem verleende in de regeling van 's lands
zaken. Om hieruit op te maken, dat die voormannen der
Boeren en de burgers, die hun voorbeeld volgden, met die
houding te kennen geven, dat zij zich bij het Engelsche
bewind neerleggen als het eind van de geschiedenis, moet
men verdwaasd zijn als een Engelschman.
E n nu is het zeker niet gemakkelijk, waar Botha, Reitz,
de la Reij en de Wet den nieuwen toestand aanvaard en
getoond hebben, Engeland i n de regeling van zaken te
willen bijstaan, dingen bekend te maken, die uit den
aard voor Engeland niet aangenaam zullen zijn. Maar aan
het beleid van die mannen is die taak wel toevertrouwd.
Voor de zaak der Boeren is het in elk geval van dringend
belang, dat de oorlog, vooral hoe hij ten einde liep en in
den vrede van 31 M e i zijn slot vond, in zijn ware toedracht
gekend wordt.

*

*

Juni 1900 de bevolking van den Vrijstaat tot verraad
aangezet.
Vervolgens de proclamatie van generaal Smith-Dorrien,
bevelhebber van de verbindingsliniën Pretoria—Kroonstad,
dd. 15 Juni 1900, die afkondigt, dat, als er aan den spoorweg of de telegraat schade wordt berokkend, de naastbij
gelegen hoeve afgebrand zal worden, en bekend maakt dat
diensvolgens de hoeve van Christiaan de W e t verbrand is,
aangezien twee dagen geleden in de buurt daarvan de
Boeren een brug vernield hebben.
E n dan zegt de schrijver ten slotte: „Met den indruk,
dat er op Piet de Wet niet veel te bouwen is, verlaten wij
hem. Christiaan schijnt zijn broer een fermen vermanenden
brief geschreven te hebben.
Later, den l e n Augustus: „ I n de Times Weekly lees ik,
dat Piet de Wet, oom Christiaan^ broeder, reeds in het
begin van Mei, toen de Engelschen de eerste maal in
Lindley kwamen, met hen onderhandelingen van verraderlijken aard heeft gevoerd. E n nu gaat het nieuws door het
lager, dat hij ook „hands up gedaan heeft, Hij is op onzen
tocht, toen wij Lindley voorbij kwamen, naar zijn hoeve
gegaan, zooals alle Boeren plegen te doen als men in de
buurt van hun plaats komt, en sedert niet meer teruggekeerd.
Cherchez la femme! Huis en haard waren hem meer waard
dan de onafhankelijkheid en het vaderland.
V a n een andere droevige figuur uit den oorlog, den ouden
Prinsloo, die zich met honderden Boeren aan de Engelschen
overgaf, of liever hun honderden Boeren in handen speelde,
weet de schrijver ook belangwekkende dingen te vertellen.
Hij heeft ze van Jac. de Villiers, waarnemend staatsprocureur.
Prinsloo, die bij het begin van den oorlog, een der Vrijstaatsche hoofdcommandanten was en nog naam had uit den
Basoeto-oorlog, toonde zijn onbekwaamheid en zwakheid al
om Ladysmith. Toen ook na den terugtocht uit Natal
Prinsloo weinig uitrichtte — hij draalde met zijn commando's
om Lindley en wist samen met Piet de Wet een flink optreden tegen te houden — zond president Steijn, vooral op
aansporen van de Villiers, rechter Hertzog uit om den toestand bij Lindley te onderzoeken. Ofschoon Hertzog blijkbaar
een ongunstig rapport uitbracht, ontsloeg de president
Prinsloo niet, maar liet hem waarnemend hoofdcommandant
blijven. „Gij begrijpt/ zeide de Villiers tot den schrijver,
„welke bittere verwijten de president zich zelf deed, dat hij
Prinsloo nog vertrouwd had, nu wij vernomen hebben, welk
gemeen verraad hij begaan heeft.
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Voor de kennis van een vroeger tijdperk van den oorlog
is een uitnemende bijdrage een geschrift, dat eenigen tijd
geleden verschenen is en waarop wel de aandacht gevestigd
mag worden. E r is nu al zooveel over den oorlog geschreven,
dat dit werk licht onder de menigte schuil zou gaan, en t
behoort tot het allerbeste wat er over geschreven is. Het
is van de hand van een Duitscher, die een tijd lang met de
Vrijstaters op commando is geweest. Het heet S t e ij n, d e
W e t und die O r a n j e - F r e i s t a a t e r
— Tagebuchbldtter aus dem südafrikanischen
Kriege, uitgegeven te
Tubingen bij H . Laupp, 1902. De schrijver noemt zich niet.
W a t hij geeft is slechts zijn beknopt dagboek, loopende
van 14 J u n i tot 7 September 1900. Een kort tijdsverloop
dus, maar welk een tijd, en grootendeels met de W e t en Steijn
doorgebracht! Daarin valt de groote tocht van Slabbertsnek
op de Basoetogrens in Noordwestelijke richting door den
Vrijstaat, de V a a l over tot in de Magaliesbergen, met de
tienduizenden Engelschen aan alle kanten om de W e t te
vangen:
1
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Van dien tocht, gelijk van andere gebeurtenissen uit den
oorlog, vertelt de ongenoemde als een deskundige, die het
krijgsbedrijf beoordeelen kan. E n hij toont zich daarbij een
schrijver van gave, die in sobere taal veel zeggen kan,
een goeden kijk op menschen heeft en zin voor het treffende
en verhevene in de dingen die hij ziet. Met een aantal
voorname Vrijstaters heeft hij gesprekken gevoerd, gewichtige dokumenten heeft hij verzameld. E n zoo is zijn betrekkelijk kort geschrift vol nieuwe en belangwekkende mededeelingen en beschouwingen geworden.
W i j willen eenige stukken aanhalen, maar zullen moeite
hebben een keus te do^n en ons te beperken. Ziehier b.v.
wat de schrijver over den verrader Piet de Wet te vertellen
heeft. Onder dagteekening van 23 J u n i schrijft h i j : „'s Avonds
met rechter Hertzog bij Piet de W e t aan huis onder het
gebruikelijke kopje koffie. De vrouw van Piet de Wet
begint weer te lam enteeren over „huis in brand steek en
over het in beslag nemen en over „schapen vat" en de
„rebellen-proclamatie. Piet de W e t haalt dan verscheiden
proclamaties enz. voor den dag, die de Engelsche bevelhebber in Lindley hem op een of andere wijze bezorgd heeft.
Daarbij is de proclamatie, waarbij Lord Roberts afkondigt,
de Vrijstaters die na 14 J u n i 1900 nog onder de wapens
staan als rebellen te zullen behandelen. Verder een proclamatie, dd. 20 Juni 1900, waarbij generaal Paget, bevelhebber
te Lindley, inwoners van den Vrijstaat die, als er in hun
buurt een Boerencommando is, daarvan geen kennis geven,
bedreigt met het inbeslagnemen van vee en anderen eigendom en het verbranden van hun huizen. Aldus werd in
11
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Dit verraad blijkt afdoende uit een brief van den waarnemenden vechtgeneraal C. C. Fronemann, geschreven den 3en
Augustus 1900 van Cornelisrivier aan de Wet. Fronemann
doet verslag, hoe hij met zijn commando en eenige andere
commando^ ontsnapt en door de Engelsche liniën heen gebroken is, toen „de waarnemende hoofdcommandant M .
Prinsloo ons zooals wij waren, de geheele strijdmacht, aan
den vijand overgeleverd had. Die ontkwamen waren ongeveer
800- man. Fronemann vertelt dan, dat de burgers een nieuwen
hoofdcommandant zouden kiezen. De keuze stond tusschen
Hatting, Roux en Prinsloo. Roux werd verkozen, maar voor
de uitslag bekend was gemaakt, „deed Prinsloo dien stap,
aangezien hij de minderheid der stemmen had . . . . Het
allertreurigste is, dat de gevangene Vilonel (de bekende
verrader) de raadgever van Prinsloo was.
Toen Prinsloo zich met zijn aanhang van 800 of 900
man overgegeven had, wist hij nog ettelijke honderden, die
reeds over de bergen in veiligheid waren, over te halen zich
te onderwerpen, waarschijnlijk met de valsche voorspiegeling, dat zij hun paarden, wagens enz. behouden en naar
hunne hoeven terugkeeren konden. Fronemann sloot bij zijn
brief een afschrift in van een brief van generaal Bruce Hamilton. Daaruit blijkt, dat Lord Roberts de Boeren van Prinsloo
gunstige voorwaarden toestond. N a de overgave seinde Lord
Roberts, dat hij onvoorwaardelijke overgave geëischt had.
Indertijd kon men deze woordbreuk reeds uit de Engelsche
berichten opmaken, maar hier blijkt zij overtuigend. E n zoo
wordt tevens bevestigd, wat al sedert lang in welingelichte
11
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kringen hier te lande bekend was, dat de voormannen der
Boeren de overgave van Prinsloo als het verraad van Prinsloo
opvatten.
Maar laten wij van den schrijver liever overnemen wat
hij van mannen als president Steijn en Christiaan de Wet
zegt. Ziehier eenige aanhalingen betreffende den president.
Den 16en J u l i beschrijft hij het begin van den beroemden
tocht van de W e t : den vorigen avond zijn zij in alle stilte
van Slabbertsnek weggetrokken. Den volgenden dag reeds
komt het tot een gevecht: „de president was zelf in de
gelederen dër burgers.'
Den 24en J u l i wordt de schrijver aan Steijn voorgesteld.
„De president, een machtige, indrukwekkende gestalte, is
zeer vriendelijk en beminnelijk. Hij spreekt goed Duitsch
— hij is te Berlijn student geweest." De kans op interventie
kwam ter sprake. De schrijver zeide, dat toen hij vertrok
er geen kijk op was, waarop de president ernstig zeide:
„Ja, ik geloof, dat wij de zaak alleen uitvechten moeten."
Toen president Steijn einde Augustus in Transvaal, bij
Pienaarsrivier, was, kwamen Transvalers van Grobler's
commando aangereden. Zij vroegen naar de W e t en hoe
het in den Vrijstaat stond. De president zeide: „Wij vechten
den heelen tijd en maken den Vrijstaat weer schoon, en
gij Transvalers ligt hier in het Boschveld en hoedt uw
kudden. Zoo kunt gij het land niet schoon maken."
Den 6en September neemt de schrijver afscheid van den
president. W i j lezen in zijn dagboek: „'s Avonds afscheid
van president Steijn, dien ik heb leeren vereeren en liefhebben. Het is een sterke, edele en eenvoudig denkende
natuur en vol vast vertrouwen. Hij zal volhouden trots
alle gevaren en avonturen. Maandag a.s. keert hij naar zijn
land terug. W a t een waag en welke avonturen! Zoo leeft
deze man nu sedert Mei 1900, altijd te velde, vluchtend
voor Engeland, dat hem gaarne w i l vangen. E n zoo zal
hij het, God weet hoe lang nog uithouden en tegelijk den
last van de geheele verantwoordelijkheid voor de deelneming
van zijn volk en land aan dezen oorlog dragen. Zijn huis
is een met behulp van twee wagens gebouwde tent, zijn
werklamp een op een wielnaaf gezette kaars, en de grond
is zijn leger, hetwelk zich van dat zijner burgers slechts
daardoor onderscheidt, dat zijn bediende hem waar 't kan
met afgesneden heigras een zacht kussen maakt. V a n deze
Vrijstaters is het heil voor Zuid-Afrika te verwachten . . ."
Over de W e t is de schrijver nog meer in geestdrift. Hij
vertelt veel over hem, heeft heele redevoeringen van hem
opgeteekend. W i j zouden te lang worden als wij uitvoerig
aanhaalden. Slechts enkele grepen.
Wij zijn midden in den grooten tocht door den Vrijstaat.
„Van dezen marsch — zoo lezen wij onder dagteekening
van
22 J u l i —
„hoe hij ook eindigen moge zal de
geschiedenis spreken." E n de Wet leidt dien tocht met zijn
meesterhand. De Boeren zeggen dikwijls: „ W e moesten nog
zoo'n paar menschen hebben als de Wet."
Den 24en houdt de hoofdcommandant een toespraak tot
Theron, die met zijn verkennerskorps een trein met 100
Engelsche soldaten genomen heeft; de Wet prijst ook „de
Europeanen, de vreemdelingen die gekomen zijn om ons te
helpen." Men weet, dat er onder Theron verscheiden dienden ;
de Wet erkende, dat zij „op dappere wijze ons in onzen
onafhankelijkheidsstrijd geholpen hebben."
Eens vertelde de W e t lachend, dat de Engelschen zeiden:
„God heeft de W e t bij de haren, en alle burgers hangen
aan de Wet, en waar God hem heen werpt, daar zal hij
liggen met al zijn burgers."
Den 26en Augustus teekent de schrijver in zijn dagboek
op: „Ik schat mij gelukkig, dezen man te hebben leeren
kennen, onder hem gevochten en zoo groote dingen beleefd
te hebben. Zoo dikwijls ik in zijn nabijheid was, had ik
altijd het gevoel, dat is waarlijk een groot man, zoo weinig
hij er naar uitziet, te voorschijn gebracht en gegroeid door
de grootheid der omstandigheden en den drang der noodwendigheid. Hem zullen de Engelschen niet overwinnen,
niet vangen en niet buigen . . . Zijn verdienste is het
1
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vooral, de Boeren uit hun traagheid en vadsigheid wakkergeschud en langzamerhand van de ware beteekenis van den
strijd bewust gemaakt te hebben. Hij heeft groote denkbeelden, belangrijke gezichtspunten en hij verstaat de kunst,
ze in korte, eenvoudige woorden en gelijkenissen de Boeren
duidelijk te maken , . . Hij zal de Washington van ZuidAfrika wezen."
Eigenaardig, dat, toen de W e t in Transvaal van Steijn
afscheid nam, hij tranen in de oogen had; ook, dat hij later
aan Steijn schreef, dat hij (de Wet) hoopte, dat als de twee
presidenten elkaar zouden ontmoeten, zij geen gewichtig
besluitj zouden nemen, zonder dat hij, de Wet, er bij was.
Niet, dat hij Steijn en de regeering wantrouwde, maar als
er eens iets besloten mocht worden, „dat voor onze onafhankelijkheid, al ware het eerst over jaren, nadeelig mocht
worden," zou hij het zich altijd als een plichtverzuim
aanrekenen, dat hij er niet bij geweest was.
E n dit is dan de man, dien de Engelschen inderdaad niet
overwonnen, niet gevangen en gewisselijk niet gebogen
hebben, die nu „de zaak der onafhankelijkheid" opgegeven
zou hebben!
Wij hebben ons bij onze aanhalingen tot eenige oordeelvellingen en bizonderheden over personen bepaald. De
belangrijke beschrijvingen van gebeurtenissen, de kenschetsing
van de Boeren, die de schrijver met helderen blik opgenomen
heeft, die hij niet spaart, maar ten slotte hartelijk bewondert,
en die hij in dezen oorlog waarlijk tot een volk ziet groeien,
— dat moet achterwege blijven. Alleen passen wij nog met
den schrijver deze woorden van Tacitus op de Boeren toe:
„Sedert 210 jaren wordt Germanje overwonnen! In al die
tijd zijn er over en weer veel verliezen geleden. Noch de
Samnieten, noch de Puniërs, noch Spanje of Gallië, zelfs
niet de Parthen hebben ons meer malen een les gegeven.
Want geweldiger dan de troon van den Parthenkoning is
de vrijheid der Germanen."
r
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7 Juli.

Zwakke Zenuwen.
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n het Nieuws van den Dag van 27 Juni schrijft prof. P. J .
Blok onder bovenstaand opschrift een kloek, bemoedigend
hoofdartikel.
Het volgende is er aan ontleend:

Er is in de stemming van velen hier te lande in de laatste
weken iets wat mij — en velen met mij — hindert. De geestdrift
voor de Boeren, voor de dappere strijders en lijders van ZuidAfrika, is, zoo niet zeer bekoeld, dan toch vrij wat gedaald: er
zijn er zelfs, die wel onder een kopje thee rustig thuis durven
spreken van „diepe teleurstelling", van „tegenvallen", wanneer
zij spreken van het Boerenvolk! Maar er zijn ook anderen, die
diep gebogen gaan onder den indruk van het oogenblik, allen
moed verloren hebben, alle hoop op de toekomst van den
Nederlandschen stam hebben laten varen en in doffe moedeloosheid en berusting den dag zien naderen, waarop ook ons Nederland
voor een machtigen roofstaat het hoofd zal moeten buigen.
Beide gevoelens acht ik in hooge mate nadeelig voor onze
werkelijke toekomst en ook in hooge mate onwaar en onbillijk.
Zij zijn de uiting van eene overgevoeligheid, van eene zenuwzwakte, waartegen niet ernstig genoeg kan gewaarschuwd worden
in het belang, van Zuid-Afrika en Nederland beiden.
Wat weten wij thans nog van de dingen, die voor drie of vier
weken in Zuid-Afrika zijn voorgevallen? Wat weten wij van de
redenen, die Steyn en Reitz, De Wet en Botha, De la Rey
en Smuts hebben bewogen, toen zij het verdrag van overgave
sloten? Wat weten wij van de voorwaarden van dat verdrag?
Ik wil alleen wijzen op wat ivij aan de mannen en vrouwen
van Zuid-Afrika in deze omstandigheden verplicht zijn. En dat
is: geen gejammer, geen haastig oordeel, geen overdreven optimisme, geen mismoedig pessimisme, maar eenvoudig en vast
vertrouwen. Vertrouwen op de mannen, die twee en een halfjaar
lang de zwaarste beproevingen hebben ondergaan, de bewondering
der gansche wereld hebben gewekt door hunne energie en hun
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edelen moed, Wat die mannen hebben gedaan, kan niet onwaardig,
kan niet een daad van wanhoop zijn. Het stuk, dat zij hebben
geteekend, kan niet de bezegeling zijn van den ondergang van
hun volksbetaan; integendeel, het moet het begin zijn van nieuwe
ontwikkeling, in welke richting dan ook, van dat volksbestaan
zelf. Vertrouwen ook op de toekomst van onze taal, van onzen
stam in Zuid-Afrika. Een volk, dat voor die taal, voor zijn stamleven zooveel heeft ten offer gebracht, dat voor die taal en dat
leven zooveel leed heeft geleden, kan die taal, kan dat stamleven
niet op eenmaal opgeven, kan niet moedeloos neerzitten bij de
wateren van de Vaal en Oranje-rivier.
Blijkt het, dat de tot ons gekomen berichten in vele en voorname opzichten onjuist zijn, welnu, laat ons dan de handen ineenslaan om de vruchten te helpen plukken van het behaalde voordeel.
Blijkt het daarentegen, dat de vrede van 1 Jani werkelijk eene
nederlaag, eene droevig noodzakelijke nederlaag beteekent, laat
ons dan nog krachtiger medewerken om te redden wat te redden
valt, de taal, het onderwijs, het stamleven in de eerste plaats
In beide gevallen past het ons, Nederlanders, niet toe te
geven aan de gevoelens van ontmoediging en zwakheid, maar
met sterke hand de mannen en vrouwen in Zuid-Afrika van
onzen stam te helpen in den bezwaarvollen wederopbouw van
de verwoeste Maatschappij daarginds. De omstandigheden, waar
onder dit kan geschieden, kunnen gunstiger of ongunstiger zijn,
maar wat er in de laatste jaren is gebeurd, geeft moed op de
toekomst van den Nederlandschen stam, ook in Zuid-Afrika, en
geen Engelsch opperbestuur, geen Engelsche vlag, geen Engelsch
geld, geen Engelsche intrigue kan verwoesten, wat geheiligd is
door het bloed van zooveel helden, van zooveel onschuldige
vrouwen en kinderen: het stamleven van het Nederlansche element
in Zuid-Afrika! Daar ligt een deel ook van onze toekomst!
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De Aankweeking van het Nationaliteitsgevoel
op het gymnasium. *)

V

oor het goed recht van het nationaliteitsgevoel behoeft zeer
zeker in onze dagen geen lans gebroken te worden. De
groote worstelstrijd, in Zuid-Afrika gestreden, heeft meer
dan eenige gebeurtenis in ons eigen vaderland het bewustzijn
levendig gemaakt, dat er belangen zijn gemeen aan allen, die
burgers zijn van den Nederlandschen Staat en ook gedeeld door
hen, die, ver van ons verwijderd, te midden van andere cultuur
en taal een heiligen kamp voeren voor de instandhouding van
Hollandsch karakter en Hollandsche taal. Hoe uiteenloopend zijn
gevoelens op godsdienstig, politiek en sociaal gebied mogen zijn,
het geheele Nederlandsche volk gevoelt zich één, waar het met
woord en daad opkomt tegen het onrecht aan zijn stamverwanten
gepleegd. Naast dezen rampzaligen krijg heeft een gebeurtenis
binnen onze grenzen niet weinig bijgedragen tot de verlevendiging
van ons nationaliteitsgevoel: de oprichting van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. Hoewel nog zeer jeugdig, heeft deze
Vereeniging reeds vele mannen en vrouwen van Hollandschen
stam over den geheelen aardbodem weten te vereenigen om te
waken voor de belangen van de taal, die wij van onze moeders
leerden, om krachtigen steun te verleenen aan hen, die. levende
te midden van anderssprekende volken, door de instandhouding
hunner taal verbonden willen blijven met degenen, met wie zij
een groot gedeelte hunner geschiedenis gemeen hebben. En
ongetwijfeld is dit een der grootste verdiensten van dit Verbond,
dat het bij ons de belangstelling heeft opgewekt voor een
Nederland, zich ver uitstrekkende buiten onze landspalen, dat
het ons geleerd heeft, dat ieder Nederlander naast de plichten
tegenover zijn vaderland wellicht even heilige tegenover zijn
nationaliteit te vervullen heeft.
Als dan een gezond nationaliteitsgevoel vooral in dezen tijd
een dure plicht is voor ons volk, dan zal de aankweeking van
1) Uittreksel uit een reden gehouden op het Nederlandsen Philologencongres
door Dr. C. J. Vinkesteyn, rector van het gymnasium te Schiedam.

dit gevoel een belangrijke factor moeten zijn in de opvoeding
der vaderlandsche jeugd. Zoolang wij in onze scholen nog iets
anders zien dan plaatsen, waar jeugdige hersenen moeten volgepropt worden met allerlei nuttige kennis, zoolang van ons
onderwijs nog een groote opvoedende kracht verwacht mag worden,
zal zeker het ontwikkelen van vaderlandsliefde en nationaliteitsgevoel in onze N e d e r l a n d s c h e scholen een der krachtigste
middelen kunnen zijn om de leerlingen tot goede N e d er 1 an der s
te vormen. In het Februari-nummer van de Neae Jahrbücher zegt
Carl Reichert, ) dat dit gevoel zijn grondslag vindt in b e w u s t e
vaderlandsliefde. Deze liefde, wier kiem in ieder aanwezig is, te
ontwikkelen en tot bewustheid te brengen behoort ongetwijfeld
tot de taak der school. Vrees voor het in de hand werken van
chauvinisme behoeft ons niet te weerhouden om de school in de
gelegenheid te stellen deze verheven taak te vervullen. Met Prof.
Dr. J . W. M U L L E R zeg ik, dat er tegenover het chauvinisme
„in den tegenwoordigen tijd genoeg in andere richting gaande
stroomingen zijn, meer dan voldoende tegenwicht is." )
Naast de krachtige herleving van onze belangstelling in alles,
wat onze nationaliteit betreft, is er nog iets, waarom ik het
tegenwoordig tijdstip gunstig acht om aan de ontwikkeling van
een gezond nationaliteitsgevoel een overwegende plaats in onze
scholen te verzekeren. Met welke verschillende en — wellicht
hier en daar — gemengde gevoelens het optreden dezer Regeering
begroet is, één zaak zullen allen, zoowel vriend als vijand, van
den Minister van Binnenlandsche Zaken verwachten, dat de
reorganisatie van het onderwijs, die hij ons zal schenken — hoe
zij ook moge uitvallen — in ruime mate een nationaal karakter
zal dragen. Van den man, die in Amerika zoo ijverig is werkzaam
geweest voor de zaak van onze nationaliteit, mag zeker gehoopt
worden, dat hij op de hooge plaats, die hij thans in ons vaderland
inneemt, diezelfde belangen met niet minder kracht dan in den
vreemde zal voorstaan in een zoo bij uitstek nationale aangelegenheid als de regeling van het onderwijs.
2

3

Wil de aankweeking van nationaliteitsgevoel op onze gymnasia
een overwegend element worden in de opvoeding onzer spes
patriae, dan zal men aan die vakken, die meer dan andere
dienstbaar kunnen gemaakt worden aan de bereiking van dit doel
een meer overwegende plaats in onze schoolprogramma's moeten
geven dan het bescheiden hoekje, waarmede zij zich thans tevreden
moeten stellen.
Wat ik dan zou wenschen? Een programma, zoo ingericht,
dat naast de klassieke vakken een eereplaats wordt toegekend
aan het Nederlandsch, de Vaderlandsche geschiedenis en de
Aardrijkskunde van Nederland, een eereplaats die voor deze vakken
ook in de hoogere klassen een voldoend aantal uren beschikbaar
stelt. Want wil men een b e w u s t e liefde voor land en nationaliteit
op onze gymnasia aankweeken, dan zal men niet, zooals thans,
deze vakken geheel of grootendeels naar de lagere klassen moeten
verwijzen, maar dan zal partij moeten getrokken worden van de
hoogere ontwikkeling en het grootere bevattingsvermogen, dat
men billijkerwijze bij de leerlingen der hoogere klassen mag
verwachten.
Naast het overzicht der Vaderlandsche Geschiedenis in de
lagere klassen is uitbreiding en voortzetting van het behandelde
in a l l e hoogere een eisch des tijds te noemen. Hier moet de
leerling in staat gesteld worden te zien hoe het heden zich ontwikkeld heeft uit het verleden, hier moet hem een blik gegeven
worden in de cultuur van zijn volk, hier moet ook een passende
plaats verzekerd worden aan de geschiedenis van hen, die, hoewel
staatkundig van ons gescheiden de kracht bezaten één met ons
te blijven in karakter en taal. Dat ik, waar ik van Nederland
spreek, de koloniën insluit, zal wel niet uitdrukkelijk behoeven
gezegd te worden. En indien dit vak zoo met onze oudere leerlingen
behandeld wordt, dat niet alleen de licht- maar ook de schaduwzijden tot haar recht komen, als belangstelling wordt opgewekt
voor de wijze, waarop onze stam binnen onze landsgrenzen zich
ontwikkeld heeft tot het tegenwoordige Nederlandsche volk en
er buiten voor het hooghouden van Hollandsch karakter en
Hollandsche taal zich de grootste opofferingen getroost heeft, als
er naar gestreefd wordt, dat het verleden van ons vaderland leeft
voor onze leerlingen, dan — de stof is ons een waarborg —
zullen zij hun volk ondanks zijn gebreken leeren liefhebben en
niet, zooals wij thans helaas! dikwijls opmerken, op hooghaitige
2) Carl Reichert. Grundlegende Begriffe fur eine Theorie des natioralen
Unterrichts und der nationalen Erziehung.
3) Prof. J. W. Muller. De taak der Nederlandsche Philologie bl 34.
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wijze den staf breken over het in hun oogen in zoo menig opzicht
achterlijke Nederland. Maar hun dan ook een blik gegund in alles,
wat hun land groot gemaakt heeft en nog maakt en dan ook in
den kring, waarvoor hun belangstelling gevraagd wordt, een —
zij het ook bescheiden — plaats ingeruimd aan de vaderlandsche
kunst, hun, waar de leeraar daartoe de gave bezit, door het toonen
van origineeien of reproducties geleerd het schoone in deze kunst
op te merken. Ik noemde zoo even het toonen van origineeien
en hiervoor zal het noodig zijn nu en dan onze leerlingen onder
leiding onze kunstverzamelingen te laten zien. Schoolreisjes dus,
die ook dienstbaar kunnen gemaakt worden om de indrukken,
bij het onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis opgedaan, te
versterken. Maar ook andere doeleinden zou ik hierbij willen
nastreven. Is de behandeling van de Aardrijkskunde in Nederland
in de hoogere klassen misschien om meer dan één reden ondoenlijk
en ongewenscht, het springt in het oog, dat persoonlijke aanschouwing van hetgeen in de lagere klassen geleerd is de
belangstelling in dit vak bij de oudere leerlingen kan levendig
houden en hun kennis in niet geringe mate kan aanvullen.
Wil men dat liefde voor de taal en de letterkunde van hun
volk bij onze leerlingen wordt gewekt, dan moet men hun de
gelegenheid verschaffen die taal en die letterkunde zoover dit
met het oog op hun ontwikkeling mogelijk is, te leeren kennen,
want onbekend maakt onbemind. Maar dan ook van onze scholen
gebannen alle slordigheid in het Nederlandsch, waar het dient
om over te zetten wat in andere talen is geschreven, dan alle
leeraren opgetreden als strenge bewakers van de zuiverheid onzer
taal, als de leerlingen haar gebruiken tot voertuig van eigen
gedachten of die van anderen.
Wat de Letterkunde betreft, de herleefde belanstelling, vooral
bij de jongeren, in onze oudere letteren is een waarborg, dat de
school zich niet zal beperken tot de 17e, 18e en het eerste
gedeelte der 19e eeuw. Onzen leerlingen worde een — zij het
beknopt, — volledig overzicht gegeven van hetgeen onze natie op
dit gebied heeft voortgebracht, niet door dorre opsomming van
namen • en feiten, maar door lezing van het belangrijkste, hierbij
de oudste en nieuwste producten — voorzoover zij voor de school
geschikt zijn -— niet uitgesloten. Zal de stof hier bij het onderwijs
voor een groot gedeelte uit bloemlezingen moeten geput worden,
onze schoolbibliotheken moeten onzen leerlingen de gelegenheid
verschaffen ook met groot ere werken kennis te maken. En weet
de leeraar belangstelling te wekken voor het tijdperk, dat hij
behandelt, dan zal het hem niet veel moeite kosten zijn leerlingen
tot deze kennismaking te brengen. Een zoo taal- en letterkundig
ontwikkelde jongelingschap zal zeker ook op lateren leeftijd de taal
en de letteren van haar volk blijven liefhebben en gaarne bereid
gevonden worden iedere poging tot verheffing van onze nationaliteit te steunen.

ÏÏLAÏÏNDÈM'NI
• •.lli 1

De leden van de Zuid-Nederlandsche groep,
die de minimum-bijdrage betalen en die dus
„ N e e r l a n d i a " als postabonnement ontvangen,
worden beleefd verzocht voor al wat den besteldienst van d\i blad betreft, zooals klachten, adresveranderingen, enz., zich u i t s l u i t e n d te wenden
tot hun postkantoor of hunnen brievendrager. De
andere leden gelieven te schrijven aan den Penningmeester der groep: den heer Eg. De Backer,
Van Hulthemstraat 52, Gent.
Nieuwe toetreders tot het Alg. Ned. Verbond,
die wenschen de minimum-bijdrage te betalen,
kunnen zich 't best aanmelden door op de post eene
inschrijving te nemen op „Neerlandia", voor
heel het loopende jaar, tegen storting van
fr. 2,75. Enkel zij die verlangen b e s c h e r m e n d
lid te worden, wezen zoo goed het te laten weten
aan den Penningmeester, met opgave van het
bedrag, dat zij jaarlijks wenschen te storten.
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e regelingscommissie van het XXVIIe Taal en Letterkundig Congres te Kortrijk heeft zich krachtdadig en vol
hoop aan het werk gezet en reeds nu zijn al de kenteekenen
voorhanden van een volledig slagen voor het op handen zijnde
Congres. Reeds heeft men een algemeenen oproep de wereld
rondgezonden.
De onder-commissies van huisvesting, feesten, gezellige bijeenkomsten en banket hebben ook reeds hunne werkzaamheden
begonnen.
Wij sporen al de leden van het A . N . V . , waar zij ook verblijven, ten sterkste aan, dit Congres bij te wonen en terzelfder
tijd het hartje van Vlaanderen, de bakermat van onzen grooten
Benoit te leeren kennen, met zijne eigenaardige schoonheid en
zijne door en door Vlaamsche bevolking.

Van Vlaamschgezinde zijde wordt thans alles in het werk
gesteld om het wetsvoorstel Coremans, betreffende de vervlaamsching van het vrije middelbaar onderwijs, de sympathie te bezorgen
van al degenen die tot zijne aanneming kunnen medewerken. Dat
dit vraagstuk meer en meer op den voorgrond treedt, bewijzen
de menigvuldige artikelen er over in dagbladen van allerhande
kleur en richting. Wij weten dat ook deze strijd heftig en
moeilijk zal wezen, maar wij zullen hem toch winnen, zooals
wij vroeger hebben gewonnen wat wij wilden.
*

*

Op Maandag 16 Juni werd door de Koninklijke maatschappij
van Dierkunde, onder leiding van Edward Keurvels de prachtige
Rubenscantate op schitterende wijze uitgevoerd ten voordeele
der slachtoffers van Martinique.
Telkens wekt dit gewrocht nieuwe en grootere geestdrift, en
de menigte die op de Groenplaats te Antwerpen was samengestroomd en in eerbiedige stilte had geluisterd, spaarde dan
ook zijne toejuichingen niet.

De Gentenaars hadden er zich reeds over beklaagd, dat zij
„De bruid der Zee" van Jan Blockx nog niet te hooren hadden
gekregen. Zondag, 28 September, opening van het tooneeljaar,
zal het in den Nederlandschen schouwburg alhier worden opgevoerd. Wij hopen dat het evenveel bijval moog behalen als in
Antwerpen het geval was.

De 10e aflevering is verschenen van Van Duyse's standaard
werk „Het oude Nederlandsche lied." Het is een reuzenwerk
van onschatbare waarde voor de diepere kennis van onzen
prachtigen liederenschat.

*
De Koninklijke Vlaamsche Academie hield op Donderdag 26
Juni hare jaarlijksche openbare vergadering.
Na eene rede van den heer Voorzitter J . Obrie, waarin hij
handelde over het Nederlandsch als wetenschappelijke taal, sprak
prof. Kern uit Leiden over Jacob Grimm en zijnen invloed op
de Nederlandsche taalwetenschap. Lof over deze verhandeling
is volstrekt overbodig, opgesteld door den beroemden Nederlandschen hoogleeraar kon zij niet anders dan zaak- en leerrijk
en rein wetenschappelijk wezen.
Bij het einde der zitting werd de uitslag der Academische
wedstrijden voor 1902, door den heer secretaris De Potter medegedeeld.

*
Een oogenblik had het bestuur van het Transvaalcomiteit te
Brussel er aan gedacht de meeting te verschuiven welke was
voorbereid tegen 25 Juni als blijk van sympathie voor onze
Zuid-afrikaansche breeders. Doch daar de ziekte van koning
Eduard niet doodelijk bleek is de meeting toch doorgegaan. Zij
was talrijk en aanvaardde met eenparige stemmen een dagorder
door het bureel opgesteld, waarin Engelands gedrag in den oorlog
wordt gelaakt, de vredesconferentie van Den Haag nutteloos
wordt genoemd, den moed der Boeren aan de volkeren tot voorbeeld
wordt gesteld en hoop op betere toekomst uitgedrukt.
*
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In den loop van dit jaar werd door tal van Middelbare Scholen en
Athenaea hun vijftigjarig bestaan gevierd door een vergadering
van de oudleerlingen dier scholen, met feestelijkheden, feestmaaltijd
en wat daarbij behoort. Op vele plaatsen gebeurde dat uitsluitend
in 't Fransch. Turnhout maakte daarop een loffelijke uitzondering.
Daar was t een oprechte Vlaamsche feestviering. Vele oudleerlingen van die school zijn verdienstelijke manne onder onze
leden. Een bewijs dat de geest er goed is. Niet velen zullen
weten, dat ons lid Van K o l , de Hollandsche Socialistische leider,
thans op een studiereis in Oost-Indië, een oudleerling van genoemde
school is.
;

De Gentsche Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond
vergaderde den 29 Juni in den foyer van Minardschouwburg.
De zitting, waar verscheidene dames aanwezig waren, werd
voorgezeten door den heer Fabri.
Aan het bureel zetelden nog de heeren Karei Lybaert, secretaris,
Meert, Van Hauwaert, Libbrecht, Vuylsteke en Vercoullie.
Na de lezing van het verslag der voorgaande algemeene vergadering, werd overgegaan tot de verkiezing van drie leden, in
vervanging der heeren Bougué, Gottigny en Lodewyckx; werden
gekozen: de heeren Libbrecht, Prayon en Osc. Buysse.
Het volgende punt der dagorde was Het Vlaamsch in de
Burgerwacht.
Uit de bespreking, waaraan deelnamen de heeren Fabri, Lybaert,
Meert, P. Fredericq, Van der Cruyssen, enz. is gebleken dat de wet
nog altoos verkracht wordt in de speciale korpsen te Gent. A l
de protestation hebben er niemendal aan kunnen doen. Gaat dit
zoo blijven duren ? Op voorstel van den heer Lybaert werd besloten
op bepaalde tijdstippen te protesteeren bij den minister en de
volksvertegenwoordigers, en men zal zoo lang aankloppen tot
er wordt opengedaan voor de Vlamingen die den eerbied voor de
wet komen eischen.
De vergadering sprak vervolgens over het Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres, te Kortrijk te houden. Een oproep werd
gedaan opdat deze maal de Gentenaars zoo talrijk zouden wezen
als op de vorige congressen.
De heer Vuylsteke werd uitgenoodigd op het Congres zijne
studie over den Guldensporenslag voor te dragen, wtlke hij
onlangs in de maatschappij De Taal is gansch het volk heeft
voorgelezen. In dit werk toont de geleerde geschiedvorscher aan
dat niet alleen de maatschappelijke toestanden, maar ook het
nationaal gevoel de drijfveer was der helden van 1302.
De heer Vuylsteke herinnerde dat hij over het ontwerp in „De
Taal is gansch het volk" zes voordrachten heeft gehouden, maar
dat zijn werk in het geheel niet volledig is. Nochtans beloofde
hij zijn best te zullen doen om het af te werken en er den korten
inhoud van mede te deelen op het aanstaande Congres. Deze
belofte werd op toejuichingen onthaald.
Men zal eveneens prof. Mac Leod uitnoodigen om op het
Congres te spreken over het Nederlandsch en de wetenschap.
De vergadering sprak ten slotte over het Guldensporenfeest.
Persoonlijke stappen zullen worden gedaan bij de gebuurtedekens
om op den verjaardag de straten te versieren en te verlichten.
Een volksconcert zal op den Kouter worden ingericht door de
muziekafdeeling van de Maatschappij tot bevordering van Nijverheid
en Wetenschappen. Tijdens dit concert zullen brochures tegen
geringen prijs worden verkocht.
De Gentsche Tak stemde voor eene toelage aan het comiteit
dat de feesten inricht.

De leden der Groep Ned.-lndië worden ter voorkoming van moeilijkheden verzocht om van elke
verandering van hun adres onmiddellijk kennis te
geven aan den heer J. P. C. Hartevelt, Secretaris
van het Bestuur der Groep te Batavia.

ten doel stelt, de kennis der Nederlandsche taal in onze koloniën
te bevordeien.
Laat ons zorgen, zoo zegt het Bataviaasch bestuur (waarvan
de vice-president van den Eaad van Ned.-lndië voorzitter, de
directeuren van binnenlandsch bestuur en onderwijs o.a. leden
zijn) met eenigszins andere woorden, dat elk streven naar vooruitgang, in t bijzonder elk streven naar Europeesche "beschaving
en ontwikkeling in Indië een hoofdzakelijk Nederlandsch karakter
en stempel drage; dat de Nederlandsche bevolking haar taal
zuiver spreke, dat deze taal verbreid worde onder de daarvoor
geschikte elementen der niet-Europeesche bevolking, dat belangstelling gewekt worde voor Nederlandsche kunst, wetenschap en
letterkunde, enz.
Wij behoeven niet te zeggen, dat wij de goede voornemens
van het bestuur zeer toejuichen; wij hebben te dikwijls er op
gewezen hoezeer eene (natuurlijk verstandige!) propaganda voor
onze taal de ontwikkeling der Indische maatschappij en het
Nederlandsche gezag ten goede zou komen, dan dat het noodig
zou zijn daarover nu weder uit te weiden.
Maar het kan niet te dikwijls gezegd worden: laat men er
angstvallig voor waken, allen schijn van dwang, ook van den
zachtst mogelijken dwang, te vermijden; dan zou de propaganda
zeker veel meer kwaad doen dan goed.
Dan ook alleen echter.
Wij kunnen ons volstrekt niet vereenigen met de wel eens verkondigde meening, dat het zoo verkeerd zou zijn, als „de" inlander
Hollandsch sprak. „Dan gaat ons prestige heelemaal naar de
maan", werd eens, in het Indisch Genootschap, gezegd; ons
lijkt deze meening even avereentsch als deze (vg. het citaat in
„De Indische Gids" van Mei j . l . blz. 693): „een dessaman die
Hollandsch spreekt, zou een even groot misbaksel zijn als een
jongen van tien jaar met een sigaar in zijn hoofd en een glas
bitter voor zich. Alvorens den inlander Hollandsch te leeren
ontwikkele men hem . . ."
Dit laatste wijst op een cirkelgang; voor de ontwikkeling is
immers juist de kennis eener Europeesche taal, in casu van het
Hollandsch zoo gewenscht? En wat de andere betreft, - - het is
o. i . een nieuw bewijs voor de oude stelling dat elke vergelijking
kreupel gaat. Maar de schrijver spreekt ook van op ge d r o n g e n
taalstudie, en daarvan zouden wij even verklaarde tegenstanders
zijn als hij.
Overigens, zij die zoo schermen met het „prestige", mogen
wel eens herinnerd worden aan hetgeen de Indische Regeering
den 3en Februari 1645 (dat was dus in den hoogst conservatieven
Compagniestijd!) aan den gouverneur van Ambon schreef:
. . . „Maar dit moeten wel weten, soo lange niet bevorderen
de Nederlantse tale de kinderen in de scholen worde geleert,
ende V exempel der Portugesen int werck stellen, dat is de
Nederlantse tale alerwegen onder ons gebiet invoeren, sullen niet
stabils uijtwercken noch d' inhabitanten aan ons verbinden, gelijck
de Portugesen allenthalven doen daer gesach hebben, alwaer men
niet als Portugese tale hoort spreecken ende soodanich (willen
wij deegh van 't volk hebben) moet onse spraecke oock ingevoert
werden".
En, nu wij in citaten vervallen, moge nog een ander hier eene
plaats vinden" ten bewijze dat men, waar propaganda voor onze
taal wordt gemaakt, niet dadelijk aan ongepaste bemoeiing behoeft
te denken:
„Te Ratahan (in de Minahassa) was de school geheel verloopen;
alle middelen, aangewend om de ouders of kinderen aan te
moedigen, bleven vruchteloos; eindelijk besloot de zendeling
Wiersma eene laatste poging te beproeven, en liet hij kennis
geven dat hij aan de kinderen de Hollandsche taal zou onderwijzen.
Als door een tooverslag was alles in weinige dagen veranderd;
niet alleen kwamen van dit oogenblik al de kinderen ijverig ter
school, maar het viel sterk in het oog hoe in korten tijd vele
moeilijke woorden werden begrepen." (De Clercq in „T. v. N . L "
1870 I bl. 252,)
Wie kan meen en dat, waar zulke dingen geschieden, ons
„prestige" gevaar loopt, of de kinderen ,,misbaksels" worden?
Alg. Handelsblad.
;

Uit een brief aan een Indisch Bestuurslid.
Oeleè L h e u e 26/3-1902.

Onze taal in Indië.
Eenige maanden geleden werd de „Groep Nederlandsch-Indië
van het Algemeen Nederlandsch Verbond" opgericht, die zich

Zeer geachte Heer la Chapelle.
Met eenige zeeofficieren besprak ik deze aangelegenheid
vooral omdat ik van oordeel ben, dat zij als vertegenwoordigers
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van onze vlag in verschillende landen, daartoe veel kunnen bijdragen. Zoo vernam ik eenige bijzonderheden omtrent een paar
oude Hollandsche koloniën, die zeer zeker bekend moeten zijn
bij het Departement van Buitenlandsche Zaken. •
Te St. Petersburg is een Hollandsche predikant, doch in de
kerk wordt in het Duitsch gepreekt, aangezien de afstammelingen
van Nederlanders geen Hollandsen kennen, doch wel Duitsch.
In Smyrna is een Waalsch predikant, die in het Fransch
predikt, daar de Hollandsche koonie geen Nederlandsch verstaat.
Slechts een, de heer Van Lennep, een Nederlander, die op
20jarigen leeftijd daar kwam, kon zich nog moeilijk in het
Hollandsen, uitdrukken. Zijne kinderen en klein-kinderen spraken
Fransch. Een kleinzoon echter zou naar Nederland gezonden
worden om bij de Marine te komen.
Hoewel door onverschilligheid de Ned. taal vergeten werd,
blijkt toch dat men de Hollandsche af komst niet vergeten wil.
Toen onlangs een Russisch eskader te Sabang kwam, spraken
de kapitein ter zee Van der Schroeff en een dokter over hun
Hollandsche afkomst, toonden papieren en de laatste een olieverf
portret van zijn over-grootvader. Indien de gelegenheid daartoe
bestaan had b.v. door een school, zouden zij ook hun moedertaal hebben aangeleerd.
Ook te Ceylon ontmoette de overste bij de Marine Mulert
onder de „burgers" iemand, die nog Hollandsen kon lezen en
die bibliothekaris was van het oude archief.
Betreffen deze mededeelingen wel niet Ned. Indië en zijn ze
wellicht overbodig als bekend bij het Nederlandsch Hoofdbestuur,
dat misschien reeds stappen heeft gedaan tot herstel onzer taal,
als de aangewezen voertaal in de Hollandsche koloniën in huis
en kerk; het kan zijn dat zulks nog niet geval is, waarom ik
de vrijheid neem het Bestuur der Groep Ned. Indië in overweging te geven om een en ander ter kennisse te willen brengen
van het Hoofdbestuur.
Hier ter plaatse zal ik het mij toegezonden stuk rondzenden
en trachten leden te werven.
Een aardig staaltje van de verspreiding onzer taal in deze
bezittingen ondervond ik onlangs toen de Chineesche wijkmeester
en de Hoofddjaksa te Koeta-Radja (een Javaan) geschil hadden.
Ik sprak Hollandsen met hen en zij gingen door met elkaar in
die taal te bestrijden tot zij lachten en Maleisch begonnen te
spreken, 't Geval was dan ook vermakelijk dat een Chinees en
een Javaan met elkaar in het Hollandsen ruzie hadden.
K.

A.

JAMES,

Controleur B. B.

De Schoolboekerijen in Ned.-lndië.
Het Bestuur der Groep Nederlandsch Indië mocht van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid een afdruk ontvangen
van zijn aan de Europeesche schoolcommissiën in Nederlandsch
Indië gericht schrijven, gedagteekend 15 Mei j . l . , waarbij, krachtens
machtiging der Regeering, werd verzocht ter kennis van de hoofden
der openbare lagere scholen te brengen, dat door hen aan personen,
niet als leerling bij een der scholen ingeschreven, boeken uit de
schoolboekerijen mogen worden ter leen gegeven, mits gezorgd
worde dat de leerlingen der school er geen schade door lijden.
Deze maatregel is getroffen naar aanleiding van een door het
Groepsbestuur te kennen gegeven wensch dat de schoolboekerijen
zouden worden opengesteld voor kinderen, die de school reeds
hebben verlaten, en voor anderen.
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Verbond een heuchelijke uitbreiding verkregen*). Toch telt dat
Verbond nog een luttel getal deelhebbers, naar gelang van de
hooge waardij der zaak. Zonder allerminst de poëzy, d.i. het
idealisme te hulp te roepen, kan louter uit een beginsel van
nationale fierheid ~- en zoodra een volk dat levenselement verliest,
is het ten doode opgeschreven — geëischt worden dat elk beschaafd
en denkend Nederlander lid zij van dat Verbond**) Immers:
tegenover alle staatkundige en godsdienstige verschillen staat het
aanknoopingspunt der gemeenschappelijke taal.
De tijden dat een Nederlander uit de aanzienlijke kringen behagen schiep zijne kinderen, nog vóór zij behoorlijk Nederlandsch
konden schrijven, een andere sprake te doen spreken, zijn voorbij.
De enkele, valsch-cosmopolitisch voelende exemplaren dier
menschensoort blijven tot een of anderen midden-eeuwschen
achterhoek of onze hoofd- en onze hofstad beperkt. — Maar regel
is dat een Nederlandsch burger of burgeres van goeden huize
zijne taal hoog stelt en zich schaamt haar te loochenen, wijl hij
weet dat zij alleen, tusschen allerlei ontbindingselementen, het
krachtig verbindingsbestanddeel van zijn volk vormt. Nergens
wordt het taalverbond beter gevoeld dan wanneer in den vreemde
de moederspraak wordt gehoord en al moge men, door nationale
schuwheid of bekrompen standverschil benauwd, kennismaking
met den persoon ontwijken — niettemin wordt, zelfs bij kort
vertoef op vreemden bodem, het oor méést gestreeld door den
klank, waarin het geheele Vaderland als in ééne teedere tonensymfonie herdaagt; zij is het troetelkind onzer geheimste gedachten en de bewust of onbewust aangebeden Majesteit door alles
wat sprake ontving. Evenals de Lands vlag den roemruchten
krachtdaden van het Vaderland herinnert, herinnert de Taal de
innigheid en het vreedzame der Landsbroederschap.
Taalverband is daarom Zielsverbond, en zoo min men in een
vreemde taal naar hartelust zijn gemoed kan uiten, evenmin kan
men er zijne liefde tot zijn God en zijne zielsverkoorne in staamlen:
twee vrome bedrijven even noodzakelijk tot instandhouding van
het menschelijk geheel als de bevrediging van honger en dorst

Prachtvol.
De heer A . S. J . Koch te VGravenhage schrijft ons:
Onlangs hoorde ik een landgenoot vol verrukking over iets
schoons uitroepen: ,,'t is prachtvol!" Had die man nu nog
„'tis magnifiek" gezegd, dat althans, hoewel evenmin hollandsch,
van ouder gebruik onder ons dagteekent, maar . . . prachtvol!!!
En toen herinnerde ik mij de opgave een poos geleden in
Neerlandia van verschillende bij 't spreken gebezigde vreemde
woorden in plaats van de daarvoor bestaande in het hollandsch,
terwijl de wensch bij mij opkwam dat voortaan genoemd blad,
ten gerieve der lezers, nog menigmaal een dergelijke opgaaf
mocht bevatten.

I M f ö N T WO 0 R DWm
Wie der leden kan ons helpen aan het Juli-nummer van den
4den jaargang (1900) van Neerlandia?
Wie kent de woonplaats van mej. Louise Sigfrid Flodin, vertaalster van Familie en Kennissen in 't Zweedsch?
Groep B . bezorgde den heer Fred. Oudschans Dentz op zijn
aanvraag in het Mei-nummer, een hem passende betrekking

*

E

en paar maanden geleden schreef de heer F. Smit Kleine
in Woord en Beeld een mooi, geïllustreerd artikel over
Oud-Geldersche Steden.
Het volgende is er aan ontleend.

In de laatste jaren heeft —- misschien ook ten gevolge van den
moord der Engelschen op de Dietsche Stammen in Zuid-Afrika —
de toetreding van Nederlanders tot het Algemeen Nederlandsch

De R e d a c t i e b r e n g t n o g m a a l s o n d e r de aand a c h t v a n a l l e l e d e n , d a t de r u b r i e k V r a a g
en A n t w o o r d v o o r i e d e r k o s t e l o o s o p e n s t a a t ,
z o o w e l v o o r h e n , d i e o m e e n b e t r e k k i n g verz o e k e n , a l s v o o r d e g e n e n , d i e i n l i c h t i n g e n verl a n g e n o m t r e n t a l w a t met ons sta m i e v e n o v e r
de g a n s c h e w e r e l d i n v e r b a n d s t a a t .
*) L a n g niet in die mate als het doel van het A . N. V. zou doen ver
wachten. R e d .
**) De cursiveering is van ons. R e d .
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gedurende den zomer naast het Museum een Zuid-Afrikaansche
Nederzetting tentoonstelt, bij monde van Generaal van Braam
Houckgeest een palmtak deed neerleggen.
aMihmhniimiw
Het Museum.is inderdaad geworden een onvergankelijk gedenkteeken voor het Hollandsche ras in Zuid-Afrika. De hand, die
deze velerlei zaken met zoo veel liefde heeft geordend en gecatalogiseerd, verdient alle hulde.
De voorhal of eerezaal prijkt met de namen en portretten der
meest bekende figuren uit den worstelstrijd o.a. de portretten
e Heer Riënts Balt te 's-Gravenhage ontving van een be- van het driemanschap, geschilderd door Paul Eink. Een open
oefenaar van zijn stenografie onder de Boerengevangenen wandvlak wacht nog op het portret van den grijzen staatspresident
geschilderd door Jozef Israels, den voorman onzer Hollandsche
een schrijven waaraan het volgende wordt ontleend:
„De vrede is gesloten en al onze verwachtingen zijn in rook Schilderschool.
In 8 zalen is verder onder gebracht al wat betrekking heeft
verdwenen. Ons erfdeel door zooveel bloed gekocht, is ons arm
op
het leven der Boeren en Kaffers, in vrede en oorlog. De
klein volk door een roekeloozen vijand ontroofd. Wij moesten
zwichten voor een overmacht die ons onrechtmatig beoorloogde. voortbrengselen van den bodem zijn in rijke verscheidenheid
Het zaad van rassenhaat is gezaaid en samenleving is onmogelijk vertegenwoordigd. De belangwekkende inzending van het departegeworden. Indien het niet verhoed wordt zal Zuid-Afrika — ment van Onderwijs der Z. A. R., waarover het Alg. Ned. Verbond
vergeef mij de uitdrukking — een hel op aarde in de toekomst zijn bekend Groenboek uitgaf, is hier mede veilig. Onder de
gelijk worden. Geen pen kan het gevoel beschrijven, dat zich voorwerpen van kunst trekken vooral de aandacht de kostbaarheden uit Rusland, o.a. de „Bratina of Coupe de Fraternité" ter
van mij meester maakte bij het vernemen der tijdingen.
Van ons volk werd het allerzwaarste offer gevraagd, n.l. ons eere van Cronjé door 70000 Russen geschonken. Een geheele zaal
land en onze vrijheid. Voortaan geen vrije burgers meer, maar bevat alleen voorwerpen, vervaardigd door de krijgsgevangen
Boeren, terwijl een ander gewijd is aan verhandelingen, boeken,
Engelsche slaven, 't Is bijna ongelooflijk!
Nu is de tijd van handelen voor de Nederlanders gekomen. platen, aanplakbiljetten, couranten, spotprenten en tijdschriften
Iemand met Zuid-Afr. zaken bekend, weet met welke listen de betrekking hebbend op Zuid-Afrika en den oorlog. Hier kan men
Engelschen gedurig trachten de Afrikaners te „ verangliceeren". alleen een dag vertoeven, als men alle schrifturen wil overzien.
Op de binnenplaats naast het Museum is de bekende boerenIndien wij staande willen blijven, moeten wij hulp van buiten
krijgen, van onze stamgenooten in Holland, en het doet zoo goed, woning opgesteld.
Dordrecht is inderdaad een der merkwaardigste Museums ter
te denken dat wij vrienden in onze verdrukking in de toekomst
wereld rijker geworden en wie deze stad langs moet mag niet
zullen hebben.
Droefheid staat hier op 't gelaat van alle burgers te lezen. nalaten een bedevaart te doen naar de plek, waar zooveel getuigeWij zullen Gode zwijgen. Hij heeft het alzoo verordineerd in nissen van het pas afgespeelde werelddrama zijn bijeengebracht
Zijn alwijzen Raad, en Hij zal ons kracht geven te dragen, wat en voor ondergang bewaard.
*
verder over ons beschoren is '.
In het vorig nummer hebben wij den heer S. van Lier Ezn.
genoemd als gewezen Commandant van het Johannesburger Politiecorps. Deze heer schrijft ons die eer, welke aan Van Dam en
Het Zuid-Afrikaansch Museum.
Oosthuizen toekwam, te moeten afwijzen, daar hij alleen aanDen eersten dezer maand is te Dordrecht het Zuid-Afrikaansch voerder was van een aan het Corps toegevoegde afdeeling vrijMuseum geopend.
willigers.
Men kent de geschiedenis.
*
Toen de Parijsehe Wereldtentoonstelling in 1900 gesloten werd,
Uit een brief van een dameslid der Afd. Rotterdam:
dreigde de geheele verzameling land- en volkenkundige voor„Mijn contributie wensch ik voor het volgende jaar tot /' 5 te
werpen uit het bekende Paviljoen te worden verstrooid. Om dit verhoogen met verzoek evenwel gedurende een jaar aan de stedete voorkomen kocht de bekende Dordtsche kunstbeschermer lijke bibliotheek alhier, gevestigd in het Museum Boymans
Hidde Nijland alles aan en bracht het voorloopig op een zijner
Neerlandia te willen toezenden.
fabriekszolders onder dak.
De bezoekers van deze bibliotheek behooren over het algemeen
Het was zijn langgekoesterde wensch, dat het gemeentebestuur niet tot den kring, waaruit leden zullen komen, daar een jaarvan de stad zijner inwoning een gebouw mocht ter beschikking lijksche bijdrage van ƒ 2,50 niet ieder past, doch de denkbeelden
stellen, waarin de voorraad, die door aankoop en schenkingen in Neerlandia uitgesproken behooren toch onder alle Nederlanders
langzamerhand een grooten omvang aannam, tot een degelijk verspreid te worden".
Museum zou worden geordend om tot in verre eeuwen den
heldenstrijd der Boeren een gedenkteeken te zijn.
Nieuwe Leden.
De wensch is vervuld.
In hetzelfde gebouw, waarin weldra de belangrijke verzameling
(15 Juni — 15 Juli.)
schilderijen, die Dordrecht rijk is, een haar waardig ruimer onderGroep Nederland.
komen zal vinden, is een gedeelte voor het Zuid-Afrikaansch
Museum beschikbaar gesteld.
a. Begunstigend, Lid.
Den len Juli is het ten aanschouwe en aanhoore van een aantal
Den Haag.
genoodigden in overeenstemming met den ernst der tijden plechtig Leonard Wolterbeek, Zeestraat 71a,
en in allen eenvoud ingewijd.
b. Beschermende leden.
De heer Nijland hield de openingsrede, waarin hij de geschiedenis
Den Haag.
P.
M
.
Schelling,
Sweelinckstraat
60,
van zijn Museum in korte trekken schetste en er den nadruk
Utrecht.
Dr. C. W . Broers, Ramstraat 6,
op legde, dat de verzameling geen vijandige daad beoogt tegen
Rotterdam.
de Engelsche natie, maar alleen wil zijn een stuk geschiedenis. H . J . Offerhaus, Westerkade 5,
Hilversum.
Hij rekende zich gelukkig, dat Dordrecht de schatbewaarster is J. Kleefstra, Directeur Brinioschool,
Amsterdam.
geworden van deze heiligdommen, herinneringen van groote Mevr. L . Simons, Park-Wijck, Van Eeghenstraat,
Leiden,
vreugde, van nog grootere smart. En. de hoop niet opgevend Mevr. Wed. de Goejé, Brillenburg, Vliet 15,
Meersen bij Maastricht.
op een Vrij Vereenigd Zuid-Afrika, verwachtte hij dat een tweede Mej. M . A . Mees,
Rotterdam.
Gladstone zou opstaan om recht te doen tot eer van den Engelschen Mej. C. Dcjardin, Van Brakelstraat 18,
Mevr. de Wed. Dr. J . W. Gunning huize
stam en tot verbroedering van alle volkeren.
Laag Keppel.
„Groot Zande" *
De plechtigheid had plaats in de voorhal, waar het bekende
Amsterdam.
borstbeeld van Paul Kruger tusschen dezelfde pilaren staat als Mr: J . L . Gunning, Amstel 220, *
De Haag.
te Parijs op de tentoonstelling, pilaren aan allen kant beschreven J. C. Coops, Laan Copes van Cattenburgh 41, *
Haarlem.
* Opgegeven door den heer O Gunning,
met de uitingen van verontwaardiging, smart, haat aller volken.
Utrecht.
Nog troont het borstbeeld tusschen de verdorde lauweren, waarmee Mej. J. C. A . v. d. Nieuwendijk, Voorstraat,
Rotterdam.
Mevr.
Bouwmeester
Bikkers,
Baan
17,
het in 1900 zoo kwistig omhangen werd. Hidde Nijland hechtte
Amersfoort.
er een frissehen krans aan, de Afd. Dordt der Zuid-Afrikaansche Mevr. Wed. S. Roland Holst-Posthumus, *
Z
wijn d recht.
D.
Vliegenthart,
B
1,
*
Vereeniging zond er ook een, namens den heer Bas Veth was er
^Opgegeven door den heer P. J . A. de Bruïne.
een bloemtuil, terwijl de Vereeniging „Voor Vak en Kunst", die
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Gewone leden.
B. Wilton Bzn., 294 's Gravendijkwal, *
Rotterdam.
* Opgegeven door Dr. W. van Everdingen
„
W. A . E . van Geuns, C. L , Singel 266,
Amsterdam.
Mej. M . C. de Bruijn,
Geertruidenberg.
Mevr. H . de Clercq-Teding van Berkhout,
Sandpoort bij Haarlem.
W. de Clercq,
„
S. W. de Clercq,
„
Stej. A . M . Brouwer, Leerares aan de Kweekschool voor Onderwijzeressen,
Arnhem.
Mej. J . Kooistra, Directrice der Rijkskweekschool voor
Onderwijzeressen, Opgeg. door Mej. Z. Prak,
Apeldoorn.
Mevr. C. Versfeit Plis,
Nijmegen.
Joh. Bolle, p/a. J . H . C. Bolle,
Zonnemaire (Zeeland),
C. H . Muller, Werkt. Ingenieur, Meeuwenstraat 24
hoek Prins Hendrikkade,
Rotterdam.
W. van Rede, Schie 21,
P. J . J . Honig, arts,
Strijen.
H. G. Hofman,
Zuidrand (Z.-H.).
Mr. B. Hulshoff, Riouwstraat 29,
Den Haag.
P. A . Bik, Ankerpark,
Den Helder.
Jhr. G. L . Schorer, ab. Marnix,
Nieuwediep.
W. P. van Vliet, K. M . A.,
Breda.
Mr. J . N . van Wall, Vondelstraat 21,
Amsterdam.
D. Crommelin, Nieuwe Gracht 2%is,
Utrecht.
Dirk Kuipers, Van Kinsbergenstraat 50,
Den Haag.
J. P. Schill, Laan Copes van Cattenburgh 10,
»
»
B. H . van Nes, Arts,
j Opgegeven door I
Meerkerk.
Ds. J . van Andel,
i
den heer
Gorinchem.
L. Penning,
l
L . Penning.
I
A . van Gelsdorp, Van Brakelstraat 111,
Den Haag.
W. F. G. L . Spaan, Oranjeplein 25,
H . P. C. van Bijlevelt, Gep. K o l . der Inf. O.-I. L
Mej. Cato Scholten, Westzeedijk 78,
Rotterdam.
Mr. J . Bool,
Utrecht.
H . Swets,
Hardinxveld.
H . P. Kluitman,
Alkmaar.
J . H . Willems. Bellevoijstraat 18,
Rotterdam.
Prof Dr. L . Knappert, Opgeg. door den heer Lucardie,
Assen.
Mej. Henriette M . Bok, Laan van Meerdervoort 218, Den Haag.
Mej. Elisabeth J . Bok,
„ „
„
„ „
Mej. Marie Th. J . Bok,
„
„
„
Mej. Anna W. J . Bok,
„
„
,
Ds. S. G. Geertsema Becheeringh,
Schoondijke.
Schönstedt, Kapt. der Inf., Emmakade 22,
Leeuwarden.
H . van Wijk Pz., Voo streek 247,
„
Mevr. A . van Wijk-Douma, Voorstreek 247,
„
W. K . L . van Helden,
Doorn.
Mej. A . M . Boeken, P. C. Hooftstraat 99,
Amsterdam.
D. ter Haar, Notaris,
Kollum.
Mej. E . Wijt, Boezemsingel,
Rotterdam.
Mej. N . v. d. Werff, Eendrachtsweg 56,
„
Mej. F. Sjoers, Bethel te
Zetten.
Mej. G. Sjoers, Saftlevenstraat 26,
Rotterdam.
M . Verschoor, Prins Hendrikkade W 258,
„
W. Verheij, Kapt. Artillerie,
Bussum.
C. B. v. d. Heide, Gouvernements Ambt. Z. A . R.
Renbaanstraat 8,
Scheveningen.
S. ten Bokkel, Huinink,
' Ubbergen.
Mr. W. H . Moquette, Secretaris N . B . D. S., * Gennep (Limburg).
Ds. J . L . de Heer, Boezemsingel 186, *
Rotterdam.
Mej. A . P. de Critter, Openrijstuin 6, *
Mej. W. J . de Critter,
„
„*
* Opgegeven door mej. Dr. Moquette,
„
B. C. J . Creijghton, Schiedamsche dijk 85,
„
F. P. ter Meulen, Nassau Dillenburgstraat 47,
Den Haag.
M r . G. H . Everwijn, Diergaardelaan 44, *
Rotterdam.
* Opgegeven door den heer Smalt,
Mej. J . Post, Mathenesserlaan 202,
Mej. W. M . Gunning, huize „Groot Zande" bij u
Laag Keppel.
Mej. U . C. M. Gunning, Van Eeghenstraat 86, , o ö •Amsterdam.
Mej. C. Gunning,
„
„
„ J 0 CD
J . W. Gunning J.Hz., „
„
„ (
C. P. Gunning,
„
„
„
Dr. A . Bonebakker, Frederiksplein 16,
Ds. J . W . Gunning, Directeur Ned. Zende
D
Rotterdam.
linggenootschap, Rechter Rottekade 57, O C
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ADVERTENTIÊN.

PRESIDENT STEIJN.

,

N u ligt hij te Scheveningen stil i n de zieltekamer. Maar
dokters hebben

H

ij is i n ons midden. Zondag den 3en dezer werd hij aan
den Hoek van Holland aan land gebracht. Het was niet
-de krachtige man, die wij op zoovele portretten gezien
hebben, die daar aan wal stapte, maar een zieke, verlamd
van leden, op een draagbaar neerliggende, gebroken van
kracht gelijk de zaak die hij gediend had, werd behoedzaam
van boord aan land gedragen.
O droevige aanblik van dien edelen held zoo hulpeloos
te zien. H i j de rots van het verzet, die met zijn overredend
woord de zwakken weer moed insprak, de ongeloovigen met
nieuw vertrouwen bezielde, die met zijn voorbeeld de burgers
van den Vrijstaat en alras het geheele strijdende Afrikaander
volk sterk maakte om alles ten offer te brengen voor de
vrijheid — roerloos op een bed uitgestrekt en machteloos.

hem onderzocht en geven hoop. Hij moet

vooral rust

hebben,

doorgemaakt

heeft

na het zware leven te velde, dat hij
als elk zijner bnrgers,

maar

met de

zorgen i n zijn hoofd, diè hij, „de staatsman van den oorlog",
nog had bovendien.
E n gelukkig er is a l beterschap, sedert hij uit Zuid-Afrika
vertrok. Daar is hij een oogenblik zoo geweest, dat men
zijn einde nabij achtte. Voor hij te Kaapstad aan boord
ging had hij geen macht over armen- noch beenen, en op
enkele passen afstands kon hij een mensch niet goed onderscheiden. De zeereis kwikte hem a l op. Hij beweegt nu
niet alleen zijn armen, hij kan iemand al de hand toesteken,
en hij legt het eene been over het andere. Ook zijn oogen
zijn aanmerkelijk verbeterd.
E n dan heeft hij zelf goeden moed. Zoomin als aan de
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Engelschen w i l hij zich aan den dood gewonnen geven. Ik
zal hard om mijn leven vechten, heeft hij gezegd. E n die
man heeft een sterken w i l . Dat is een krachtige bondgenoot
voor den dokter, en in prof. Winkler, die den zieke onderzocht heeft en hem voorloopig blijft behandelen, heeft hij
de beste hulp, die er voor zijn kwaal te vinden is.

is misschien — wij zeggen: misschien — nog niet zoo'n felle
vijand van de Afrikaanders als Milner; en dan is er nog
de koning, die de Boeren wel dankbaar zal zijn, dat zij
hem in vrede hebben laten kronen,

*

W i j hebben den laatsten tijd toevallig een paar mannen
gesproken, die met d e W e t op commando zijn geweest
en ook na het sluiten van den vrede in zijn omgeving
verkeerd hebben. E n zy bevestigden wat wij in de vorige
aflevering van dit blad uit Steijn, de Wet und die OranjeFreistaater aangaande hem overgenomen hebben: een merkwaardig man, vooral natuurlijk te velde, als de wakkere
aanvoerder, de voortreffelijke tacticus. In het gevaar zich
zelf altijd meester blijvende, een uitweg vindende, waar
ieder ander geen redding meer wist; zelden falende i n de
keuze van den weg, die tot het doel moest leiden; nu eens
door list den vijand verschalkend, dan weer door een stoutmoedigen aanval hem verbijsterend, — zoo was generaal
de Wet.

Zoo wanhopen wij dan niet. Zoomin als wij wanhopen
aan de uiteindelijke zegepraal van de zaak, die nu onder ligt.
Den dag voordat de generaals B o t h a , de l a R e i j en
de W e t Kaapstad verlieten om in Europa voor de slachtoffers van den oorlog geld te vinden, richtten zij een manifest tot de burgers van Vrijstaat en Transvaal, en daarin
vermaanden zij tot geduld. A l is de toekomst donker en
lijkt de zaak van het Afrikaander volk verloren, laat ons
vertrouwen en geduld hebben.
Men heeft het de drie generaals kwalijk genomen, dat
zij op hun reis naar Europa en Amerika ook Engeland
aandoen, ja 't eerst naar Engeland gaan. W i j hebben Fransche
bladen daarover bittere woorden zien gebruiken. Is dat
verstandig en is dat billijk?
Vooreerst zouden wij willen zeggen, dat mannen als
Botha, de la Reij en de W e t er aanspraak op hebben, dat
men hen volkomen vertrouwt. E r zijn Boeren, zelfs onder
hun voormannen, die uit eigenbelang of gemis aan gevoel
van eigenwaarde aanstonds bereid zijn om vriendschappelijk
om te gaan met de ergste vijanden van hun volk. Maar
uit dat hout zijn die drie niet gesneden. Men kan er op
rekenen, dat de Engelsche grond hun onder de voeten zal
branden en dat zij een beroep zullen moeten doen op al
hun
zelfbeheersching om hoffelijk te verkeeren met de
mannen, die zij in Engeland spreken moeten. Maar als zij
dan naar Engeland gaan, dan doen zij dat i n het belang
van hun volk. Dat te gelooven, mogen zij van ons eischen.
E n kunnen wij, ook al zijn wij niet in geheimen ingewijd,
niet al begrijpen, waarom die mannen naar Engeland gaan ?
De oorlog is uit. Het is nu zaak zooveel mogelijk de Boeren
voor algeheelen stoffelijken ondergang te behoeden. Men
weet hier nog niet goed, men krijgt er eerst eenig begrip
van als men spreekt met mannen, die pas uit Zuid-Afrika
teruggekeerd zijn, hoe jammerlijk het land verwoest is.
Het hangt in vele opzichten van de Engelsche regeering
af of zij de Boeren nog verder naar beneden zal drukken
of opheffen.
De staat van persoonlijke vrijheid die de burgers zullen genieten ; hoelang een streng bewind zal duren; wanneer de Boeren
stem zullen krijgen i n 's lands bestuur; deze en andere dingen
van gewicht staan aan de Engelsche regeering om te beschikken. Dan nog de toestand van de rebellen. Is het niet van
belang, zich met de regeering te Londen te verstaan?
E r zijn vredesvoorwaarden. Fraai zijn die voor de Boeren
zeker niet. Maar 't zou erger zijn, als die bepalingen niet of
niet eerlijk uitgevoerd werden. Neem b.v. het terugkeeren van
de krijgsgevangenen. E r is bepaald, dat ze teruggebracht
zullen worden zoodra er gelegenheid toe is. Dat is rekbaar.
A l s het driemanschap van generaals te Londen gedaan kon
krijgen, dat het inderdaad zoo spoedig mogelijk gebeurt,
bewijzen zij dan hun volk geen grooten dienst? In ZuidAfrika is Milner, die man vol haat, oppermachtig, in
Engeland zijn er nog andere ministers dan Chamberlain, en deze

*

*

E n dan als mensch ook buitengewoon. K a l m in het gevaar; met een kwinkslag de burgers opbeurende, terwijl de
kogels hun om het hoofd floten. Scherp in zijn terechtwijzingen, streng, maar in den grond goedhartig. Ruimschoots voorzien van den humor, die men bij zoovele
Afrikaanders vindt. Gevat om op het rechte oogenblik het
juiste woord te vinden. Welsprekend niet i n den gewonen
zin, maar de dingen zeldzaam raak kunnende zeggen. Zich
moeiend met al de kleine geschillen, die zijn burgers konden
verdeelen; hun bezwaren geduldig aanhoorende en ze terecht
wijzende. Een grondig kenner van het karakter zijner
menschen, zelf een der hunnen, maar boven hen uitstekende
en de beteekenis van den grooten strijd inziende, hij de
rechterhand van Steijn.
Opmerkelijk, dat voor den oorlog niemand gezien heeft
wat er in dezen man stak. Hij is l i d geweest zoowel van
den Eersten Volksraad der Z . - A . Republiek als van den V r i j staatschen Volksraad, maar uitblinken deed hij daar niet.
Het was een schrander man, vooral in zaken doen, buiten
de politiek. W e l toonde hij zich een man met een sterken
wil, koppig zelfs. Maar verder niet.
N u herinnert zich wel iemand, die met de W e t in den
Vrijstaatschen Volksraad heeft gezeten, dat de W e t blijkbaar
een hoofd voor wiskunde had. Bij berekeningen in een
financiëele commissie was hij altijd het eerst klaar. Men
weet dat Napoleon een geboren mathematicus was. Dezen
aanleg had de W e t dus ook.
Een korte aanhaling nog uit het Duitsche boek, dat wij
genoemd hebben. E e n voorbeeld hoe de W e t met zijn Boeren
wist om te springen. Het was op den grooten tocht in J u l i
1900, toen de Engelschen hem van alle kanten omsingelden.
Een dag, dat hij aan de V a a l kampeerde, hield hij een lange
toespraak, en daarin kwam het volgende voor: „Dan nog
iets. Gisteren heeft iemand een gordel met ongeveer £ 160
verloren. Ik ken den man, die het verloren heeft, en er is
stellig ook een man, die het gevonden heeft. Deze man weet
zeker niet, aan wien hij het geven zal, en daarom w i l ik
hem slechts zeggen, dat hij het mij moet geven. Dat is geen
buit, dat is eigendom van een onzer. E n daar de man tot
mij gekomen is en ik hem ken, zoo mag hij, die het opgetild
heeft, niet denken, dat ik het goed zal houden. Ik weet
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zeker, de man zal het den eigenaar teruggeven, maar hij
weet

niet wie het is en hoe hij het doen zal. Daarom zeg

ik hem, dat hij het straks mij moet geven. Ik zal het dan
den belanghebbende teruggeven. Dan is de zaak afgedaan".
Een ander verhaal hoorden wij van een pas teruggekeerden
Afrikaner. Het was na den vrede. Een Boer, die al vroeg
in den oorlog zich overgegeven had, ontmoette de Wet en
zeide: W e l , Oom Christiaan, wat zie je er nog jong en
goed uit. — Ik heb ook geen last van een slecht geweten,
antwoordde de W e t droog.

Over A B C-prentenboeken en nog wat.

U

it een brief van mevr. Destrée geb. Ter Meulen te Parijs
aan mej. P. J . Boeken te Amsterdam:
„Je hebt t zeker al lang gehoord en gelezen, dat ze nu
toch hun vrijheid kwijt zijn: die arme Boeren en Burgers. En
toch is er nog één lichtpuntje; als ze dat zelf nu ook maar
Wat
een voorrecht, dat wij dezen man en Botha en de goed zien en er zich heenrichten en het altijd weer goed in 't
la Reij in ons midden zullen hebben! V a n Botha en de la oog houden en er gebruik van maken!
Dat eene lichtpuntje is dit:
Iteij weten wij minder persoonlijke dingen. Maar ook zij
„Het Hollandsch zal in alle scholen van de Transvaal en de
zijn uitnemende mannen; Botha, de meest ontwikkelde van
Oranje-Vrij staat onderwezen worden . . .
als . . .
de
ouders
het
wenschen."
de generaals, iemand die al veel Engelsche beschaving in
Ze zijn wel slim die Engelschen om die laatste voorwaarde
zich opgenomen heeft, maar trouw Afrikaander is gebleven; er bij te zetten. Ze hopen op de gewone laksheid, die den Holde la Reij, een zwijger, een door en door eerlijk mensch, landers (en zeker ook wel een beetje hunnen afstammelingen)
een man uit een stuk, en als generaal misschien degeen, die eigen is.
Dat de Boeren en Burgers toch mog<^ begrijpen, wat een
de Engelschen de zwaarste slagen heeft toegebracht.
groote macht ze in handen hebben, als ze zooveel mogelijk geE n dan is R e i t z gekomen. Laten wij vooral hem niet ver- bruik maken van dit recht: het recht om hun kinderen Hollandsch
te kunnen laten leeren! Eendracht maakt macht, en eendracht
geten. Een Afrikaander van de beste soort; een rechtschapen
van taal zeker niet 't minst.
man, en trouw onder de trouwen. Niettegenstaande hij niet
Maar wij Hollanders, wij kunnen daar ook wat aan doen. Wij
jong meer is, heeft hij het harde veldleven tot den einde Nederlanders of nog liever, wij Dieischen (zoo zijn de Vlamingen
toe meegemaakt. E n intusschen hield hij den moed er in en alle Nederlandsch sprekende Duitschers en Pranschen van
vlak bij de grenzen er ook onder begrepen), wij Dietschen dan,
en sterkte de burgers met zijn spotliederen en zijn patriot- moeten in de eerste plaats de valsche schaamte afwerpen, die
zoovelen weerhoudt in 't buitenland en zelfs in de hoogere kringen
tische liederen. Een groot vaderlander, dat is hij.
in 't eigen land, de eigen taal te spreken, die maakt dat b.v.
Ons volk mag er wel trotsch op wezen, een zoo uitgelezen
kinderen van Hollandsche ouders in Frankrijk geboren (of 't
schaar mannen in zijn midden te hebben. Daar zijn de twee met de in andere landen geboren Hollandertjes ook zoo is, weet
presidenten, de deputatie, Reitz, en de drie generaals ik niet) geen stom woord Hollandsch spreken of zelfs verstaan.
(Dat is met de Engelsche in Frankrijk geboren kindertjes niet
die nog komen, en anderen, mannen van-het verleden en zoo.) En dan, dat we niet, om een kleinigheid van anders uitmannen van de toekomst, mannen wier namen nog over de spreken of anders spellen, de Vlamingen, die ons zoo krachtig
zouden helpen, van ons stooten met een: „Gij spreekt geen
wereld zullen klinken geslachten na dezen.
Hollandsch." Laten we ons en onze taak toch niet nog meer
verzwakken, door innerlijke veeten en oneenigheden, en daarbij
een alles mooi vinden van wat niet Nederlandsch is, met 't verWij vertrouwen, dat er in ons land nu ook nog veel zal waand, bur gelijke begrip, dat 't deftig is om niet Nederlandsch te
doen, te spreken, zich te kleeden enz.
w orden gedaan. E r is hier een Pro-Boer-Vereeniging, die
Maar nog veel meer, nog oneindig veel meer kunnen wij doen,
met zeldzaam goed gevolg de kunstenaars van Europa heeft Hollanders en Vlamingen, als we 't voorbeeld volgden van de
weten te bewegen van hun werken voor de slachtoffers van zusters Wijthoff door oorspronkelijke boeken te schrijven, met
den oorlog af te staan. Daaraan is veel werk geweest, al oorspronkelijke teekeningen er in. Oorspronkelijke kinderboeken,
oorspronkelijke kinderverhalen, oorspronkelijke prentjes. Geen
waren de kunstenaars gul om voor dat doel iets te geven. • vertalingen (meest uit 't Engelsch), geen oorspronkelijke verhalen
Als nu maar ons volk ruimschoots geeit. Dan zullen de geschreven bij overgedrukte ook meestal Engelsche prentjes.
generaals komen en meer geld vragen, en dat is niet alleen Wat heb ik me dikwijls geërgerd aan die veie A B C-boekjes,
waar de rijmpjes of zelfs de enkele namen van de geteekende
om armoede te lenigen, maar om cle Boeren in staat te dingen er met de haren bij gehaald moesten worden, en als ik
stellen, in de toekomst het hoofd weer op te steken.
de plaatjes van A tot Z raging, paste 't altijd best voor een
Men heeft in de dagbladen gelezen wat Engeland met Engelsch A B C. Andere plaatjes bij verhalen van Doorman,
Beata en zooveel meer, geven te zien op z'n Engelsch gekleede
de scholen, wat het met het land van de Boeren voor heeft, kinderen in Engelsche kamers, beesten in Engelsche boerderijen,
hoe het de republieken w i l bevolken met Engelschen, ze Engelsche konijnen, Engelsche stranden met rotsen, Engelsche
neerzetten op den besten grond, den Boeren afgenomen, zeelui, Engelsche boerinnen en o schrik! soms bij ongeluk ook
hier en daar een Engelsch opschrift. Ik vind ze ai in de eerste
met geld, dat de republieken leenen moeten. E n alvast wordt jaargangen van Voor 't Jonge Volkje '77, ik vind ze nu nog in
alles opgekocht wat de verarmde Boer aan land moet ver- de laatste kinderboekjes. Dat moet vermeden worden. Laten we
koopen. Is het Hollandsche kapitaal op zijn post om te trachten echt Hollandsche boeken en verhalen te schrijven met
Hollandsche, Vlaamsche, Friesche, Geldersche, Brabantsche,
verhoeden, dat alles in Engelsche handen overgaat? Neemt Zeeuwsche, ja zelfs Oost en West-Indische, zelfs Transvaalsche
men al maatregelen om de Afrikaander school te redden? en Vrijstaatsche toestanden met eigen kleederdracht, met eigen
Wij hooren weinig of niets daarvan. Maar dat is ook niet huizenbouw in eigen stadsstraten en grachten en pleinen, met
eigen boerderijen en dieren, zeelui, boerinnen, 't aardige Amsternoodig, 't is zelfs beter van niet. A l s men maar bezig is. damsche meidenkostuum, de Amsterdamsche burgerwees, enz.
Een Hollander, die altijd in Holland blijft, valt dat niet zoo op,
vindt dat banaal, te gewoon, niet deftig. Ik vind ze, nu ik 't niet
zoo altijd zie, net zoo aardig en tjpig als ik dat vroeger van
vreemde landen vond. Met echt Hollandsche kinderboeken van
allerlei slag: A B 0 — boeken, boeken met Bijbelsche verhalen
r

;
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zooals ik er hier één voor de kinderen heb van Chr. Doorman, die het niet slechter meent met de Boeren dan de beste
(maar dan niet meer met Engelsche plaatjes, dat was een fout Engelschman uit de Kolonie. D r . Mans velt noemt hem in
van haar) boeken met verhalen en grepen uit de Vaderlandsche zijn lezing, uitgegeven ten voordeele van de Transvaalsche
geschiedenis, met verhalen over dieren en planten (zooals de onderwijzers in de verstrooiing (bladz. 10) een bekwaam
Amstelveensche ezels in twee afleveringen van „De levende Natuur", man, maar „hoe Dr. Muir tegenover het Hollandsch staat",
maar dan wat meer voor kinderen bewerkt in den trant als die
zegt hij, is ten vorigen jare nog weder duidelijk gebleken
schoolboekjes van Van der Meulen; zeden-verbeterende boekjes
en verhalen, zooals van Chr. Doorman: „Klokjesluiden" en de uit het, naar ik meen, op zijn aandrang gegeven ontslag
„Sneeuwman" En dan boekjes met gewone, goede verhaaltjes, aan twee Hollandsche onderwijzeressen, om hun zeker niet
verholen Boerengezindheid.
zooals van Juffr. Wijthoff, en die wel in de eerste plaats. En dan
al die boekjes goedkoop uitgegeven met een duidelijke, wijde
Door dr. Muir is op verzoek der Engelsche overheidsperdruk, want 't wijd uit elkaar drukken van de woorden en vooral sonen Sargant aangewezen als Directeur van Onderwijs.
van de regels draagt meer bij tot 't gemakkelijk lezen dan groote, Kaopsche Hollandsche Afrikaners vonden deze beslissing beter
zwarte letters doen. De taal moet kinderlijk, de zinnen kort, de dan zij hadden durven hopen.
woorden eenvoudig en kort zijn. 't Beste voorbeeld van een goed
Hij heeft reeds bewezen althans in zijn beschouwingen over
Hollandsch kinderboek, letterlijk in alle opzichten is : „Dreumesje"
de
Hollandsche taal in de Republieken, bezadigd te zijn.
van Juffr, Wijthoff. In „Ons Blaadje" is te veel uit andere talen
In
eene bijeenkomst toch te Johannesburg, waar volgens
overgenomen en dat heeft ook een te sterk moderne kleur, voorEngelsche berichten wel 750 onderwijzers en onderwijzeressen
al om in Zuid-Afrika opgang te kunnen maken.
Als allen die tijd en goeden wil hadden en die wat over tegenwoordig waren, heeft de heer Sargant zijne onderwijshebben voor kinderen, de handen aan 't werk sloegen ; als plant- plannen ontvouwd en aangekondigd dat er vooreerst op groote
en dierkundigen, geschiedkundigen enz., schreven over enkele schaal onderwijzers uit Engeland en uit de Koloniën zullen aaiir
eenvoudige onderwerpen, over wat ze er van weten en onder- gevoerd worden,maar dat,om later in de behoefte aan onderwijswijzers en onderwijzeressen, moeders en tantes zetten dat over krachten te voorzien, er zoo spoedig mogelijk normaalscholen
in kindertaal. Schilders en teekenaars achtten zich eens niet voor de opleiding zullen opgericht worden, niet alleen in
te hoog verheven, om er eenvoudige, duidelijke plaatjes bij te Pretoria, Johannesburg en Bloemfontein, maar ook in kleinere
teekönen (gaven ~e maar wat uit hun schetsboek, paarden,
plaatsen. Het plan is drieërlei getuigschriften uit te reiken.
koeien, boerinnen, kinderen, visschers enz.) en drukkers vervaardigden eens vóór al een goede, duidelijke kinderletter met veel De opneming in de normaalscholen zal kosteloos zijn.
Dit alles was te verwachten. Niet echter wat over de
staven en staafjes waar niets opstaat voor tusschen de woorden
en regels, en de uitgevers offerden zich voor de goede zaak op taalkwestie volgt, waarover Sargant zich op de volgende
om goedkoope uitgaven te vervaardigen, dan . . . j a dan zouden wijze uitlaat: „Laat mij u zoo krachtig mogelijk waarschuwen,
veel kinderen in Holland en in Vlaanderen, maar ook veel niet te trachten de eene taal te onderwijzen in de andere.
kinderen in Zuid-Afrika gebaat zijn, vooral als er nog eens rond- Gij weet, dat krachtens de reeds getroffen regeling Engelsch
gegaan werd voor de goede zaak en daarvoor kinderboeken ge- de taal is, die in de regeeringsscholen gebruikt wordt belialve
kocht en naar Transvaal en de Vrijstaat opgezonden werden.
voor godsdienstonderwijs. Hierbij mogen ouders kiezen of zij
Zeker is het moeielijk, om te wedijveren met een land als Engeland, waar tot nog toe zeker de beste en mooiste kinderboeken hun kinderen in den Hollandschen of den Engelschen Bijbel
onderwezen willen hebben. N u is er voor sommigen uwer
in zoo'n verscheidenheid gemaakt worden. Maar Walter Crane en
Coldecott en Greenaway en Porster en zooveel meer waren ook die goed Hollandsch kennen een groote verleiding in om de
leerlingen die met het Engelsch nagenoeg onbekend zijn
niet te trotsch om kinderboeken te illustreeren.
Den laatsten tijd schijnen alle landen te begrijpen, dat wie Engelsch te leeren door middel van het Hollandsch. Die
de kinderen tot zich trekt, het latere volk op z'n hand heeft. manier is geheel in strijd met de laatste beginselen van
Als de Transvalertjes en Vrij stat er tj es goede en mooie Holland- taalonderwijs.
sche boeken hebben, zullen ze die willen leeren lezen. Ze zullen
Ook moet gij bij het lezen en verklaren van den Bijbel
Hollandsch blijven spreken en voelen, en als ze groot zijn, zal niet van de eene taal in de andere overgaan. Leest gij den
hun dat bijblijven.
Hollandschen Bijbel, laat uw verklaring dan in het Hollandsch
Zoo kunnen wij Hollanders veel er aan doen, dat Zuid-Afrika
zich niet van ons, het moedervolk, vervreemdt, zooals Noord- wezen. Bovendien moet gij trachten uw Hollandsch te houden
Amerika, waar de afstammelingen van de eerste bewoners van op het hooge peil van het boek, dat gij voor u hebt. GeNieuw-Amsterdam alleen nog hun Hollandsche namen hebben bruik geen gemeenzame uitdrukkingen uit het Afrikaansch,
en vooral doorspek uw Hollandsche zinnen niet met Engelovergehouden.
De Engelschen spreken hun taal en hun taal alleen. Daarbij sche woorden."
zijn ze doortastend en voortvarend in hun werk. Doortastend
^ ^ ^ ^ ^ ^
en voortvarend in hun werk zijn de Hollanders niet. Voorzichtig
wikken en wegen, afwachten hoe 't gaan zal, en werken? ja
Uit Constantinopel.
zoo'n beetje; niet luieren . . . maar toch ook niet hard werken . . .
eerlandia te hulp! Een noodkreet stijgt in het Turksche
liever zich wat behelpen, als zich dood werken, ze houden nogal
rijk ten hemel op.
van hun gemak en rooken liever in vrede hun pijpje, al moeten
Ditmaal worden geen Armeniërs door het gepeupel
ze dan ook wat voor meer voortvarenden (de Engelschen b.v.)
inschikken en opofferen. Zoo waren zeker ook die Nieuw-Amster- vermoord, maar uitgeblazen wordt door eigen autoriteiten de
Nederlandsche geest, de domper gezet op het levenslicht van het
dammers. En de Hollanders in Holland zelf? Wel die hebben
zich nooit veel gelegen laten liggen aan de Hollanders buiten echt nationaal gevoel der Nederlanders, die daar in het verre
Holland, niet aan hun volksplanting in Amerika, niet aan hun Oosten als voorposten van hun nationaliteit hart hebben voor
eigen koloniën zelfs, die zooals ons verteld werd door iemand, den roem en de eer van het geliefde vaderland.
Neerlandia te hulp ! Wees onze tolk bij het Algemeen Nedernog niet voor de helft genoeg verdedigd kunnen worden door
't handje vol Hollandsche soldaten die daar zijn, niet ook aan landsch Verbond, bij heel het Nederlandsche volk, wij richten
de Vlamingen die veel ijveriger zijn als 't de Hollandsche taal den noodkreet tot U , de maat is vol en de druppel die het
betreft. Als de Hollanders van een paar eeuwen geleden wat ruime vat van ons geduld deed overloopen is vergoten. Wat die
druppel te beduiden heeft, inderdaad een druppel in den oceaan
anders waren geweest, waren de Vereenigde Staten misschien
van rechtmatige persoonlijke en algemeene grieven, dat zullen
een Hollandsch en geen Engelsch-sprekende staat geworden."
de rekwesten van de Nederlandsche kolonies te Smyrna en te
Constantinopel gericht aan het Ministerie van Buitenlandsche
Zaken weldra, zoodra zij hun weg in de Nederlandsche Pers
De nieuwe Directeur van Onderwijs.
gevonden zullen hebben, den volke duidelijk maken.
In strijd met onze vroegere verzoekschriften om voor Nedere nieuwe Directeur van Onderwijs in Transvaal en
landsche posten der taal machtig zijnde Nederlanders te benoemen,
Vrijstaat, de heer Sargant, is een beschermeling van werd, nadat vier jaren lang een ontoerekenbare tolk onberekenDr. Muir, den Superintendent van Onderwijs in de
bare schade aan den Nederlandschen naam toebracht totdat hij
Kaap-Kolonie. Over dezen loopen de meeningen uiteen. E r in het gekkenhuis overleed, wederom een niet Hollandsch spreken.zijn er die hem houden voor een eerlijk Engelsch Afrikaner,
den, ditmaal Ottomaansch Armeniër met onvoldoende kennis en
;;
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opleiding tot tolk van het gezantschap benoemd, in strijd met
de besluiten van de Regeering die hiervoor in Nederland een
Nederlander doet opleiden, en dienzelfden Armeniër, o toppunt,
behoorende tot den bij Europa bescherming zoekenden volksstam,
viel de eer te beurt tijdens het verlof van H . M . Gezant von
Weckerlin, zaakgelastigde van Hare Majesteit onze Koningin te
worden, verdediger van 's lands belangen, beschermer van de
Nederlandsche onderdanen en hun belangen in het Turksche
keizerrijk.
Dat een vreemd onderdaan, de taal niet machtig, zoo iets van
een meer uitgebreid lager onderwijs genoten hebbende, in minder
dan geen tijd tot de hoogste Nederlandsche diplomatieke waardigheden kan opklimmen, is of een grove fout öf een teeken dat
onze geheele diplomatieke vertegenwoordiging een overvloedige
weelde is en de academische titels voor diplomaten onnoodigen
ballast.
• Dat de Regeering in den Haag aan deze ongeloofelijk groote
politieke en diplomatieke fout — want hiervoor wordt deze benoeming hier in de toongevende kringen gehouden, — geen
schuld draagt, spreekt van zelf.
Tolken en zaakgelastigden worden benoemd op voorstel van
H . M . Gezant te Constantinopel, en indien de sinds 2V2 jaar ter
plaatse aanwezige gezant geen rekening heeft gehouden met bestaande toestanden, dan ligt de eenige verontschuldiging van dit
feit hierin dat de gezant zijn kennis van die bizondere met
Europeesche toestanden verschillende verhoudingen moet putten
uit de kennis van den tolk, die meer dan dat een raadsman is,
en dat het tolkenpersoneel in de laatste jaren alles te wenschen
heeft overgelaten, terwijl de nadere verklaring daarin moet gezocht worden dat H. M . gezant Mr. von Weckerlin in Constantinopel geheel teruggetrokken leeft van de diplomatieke kringen,
en ofschoon een salaris van 15000 gulden bekomende, op een
voet levende van een ambtenaar van 2 a 3000 gulden, geen
voeling heeft gehouden met de leidende kringen, dubbel onbegrijpelijk in een Oostersch land waar het stand ophouden en
representeeren onafscheidelijk aan het prestige verbonden zijn.
Dat de Nederlandsche belangen en de belangen der Nederlanders hier gevestigd, (hoe velen stonden in den loop der jaren
op het punt uit baloorigheid Turk te worden, waarvoor hun
vaderlandsliefde hen gelukkig bewaard heeft!) door het onvoldoend
tolkenpersoneel, door het onvoldoend bezetten van het Consulaat
met een honorair Consul wiens bezigheden als kanselier van den
gezant hem geen tijd laten de belangen van den Nederlandschen
handel naar behooren te vervullen, door het onbegrijpelijk voortrekken van vreemdelingen bij het bezetten van Nederlandsche
posten, ik wijs hier op de rechtbankkwestie, sterk geleden hebben,
is voor hen die hier gevestigd zijn en achter de schermen kunnen
zien, aan geen twijfel onderhevig.
Indien zij thans, waar zij zoolang geduldig gezwegen hebben,
omdat hun persoonlijke belangen in dit land, waar men ieder
oogenblik van de willekeur der Turksche overheid kan afhangen,
het meebrachten zich in goede verhouding te bevinden tot de
Nederlandsche lokale autoriteiten, de stem verheffen en de
lendenen omgorden, dan is het omdat het heden aan hun vaderlandslievend hart toeschijnt niet overeentekomen met de waardigheid en het belang van Nederland, en dat de toekomst, waar
zulke benoemingen mogelijk zijn hun donkerder toeschijnt dan
het zwarte verleden.
Augustus, Constantinopel.
Dr. A . C O O M A N S D E R U I T E R .

UIT VLAANDEREN.

I

n heel wat Vlaamsche gemeenten is het lle-Juli-feest met luister
gevierd geworden, maar nergens zooals te Antwerpen, waar den
avond van dien dag een vijftigtal maatschappijen, waaronder een
twintigtal muziekkorpsen een optocht door de straten hielden,
zich begevende naar het Groenplein, waar door duizenden Benoit's
Lied der Vlamingen gezongen werd.
Den 13 Juli werd te Kortrijk een zitting gehouden van den
Vlaamschen Volksraad. Dien dag had ook aldaar de betooging
plaats ter eere der helden van Kortrijk door de liberale maatschappijen.
Wij hebben het altijd zeer sterk betreurd, dat de Groeningerfeesten niet eendrachtig door alle Vlamingen zonder onderscheid
van partij konden gevierd worden. N u dat niet het geval is,
doet het ons toch genoegen, dat de betooging van 13 Juli zoo
goed is geslaagd. Een honderdtal maatschappijen namen er deel
aan met een vierduizendtal betoogers. Deze betooging zal dit
goede gehad hebben, dat ze een aantal liberale maatschappijen,
die onder gewone omstandigheden maar weinig belangstelling
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aan den dag zouden gelegd hebben, gedwongen heeft kleur te
bekennen. Wat een belachelijk figuur slaat nu M . Maeterlinck
met zijn smaadartikel in den Figaro, bewerende, dat alleen
eenige flamingantsche heethoofden, die haat tegen Frankrijk
willen verbreiden, zich met de herinnering aan den Guldensporenslag ophouden. Dat dit artikel heel wat opschudding heeft
teweeggebracht, hoeft niet gezegd. Doch instemming heeft het
zelfs in de Franschgezinde pers van België niet gevonden. In
den Figaro zelf werd het dwaze oordeel van Maeterlinck weerlegd door den heer Vercamer. Zelfs voelde de Provinciale Raad
van Limburg de behoefte om zijn afkeuring te kennen te geven
over de ongehoorde taal van den basterdvlaming en nam een
motie-aan om er tegen te protesteeren.

*
Op 13 Juli had te Gent het eerste congres plaats van den
Bond der Belgische koorzangmaatschappijen en bij deze gelegenheid de uitvoering van Zangersgroet, het muzikaal gewrocht
van Oscar Roels, dat we in het voorgaand nummer aankondigden,
waarin hij, met motieven ontleend aan de groote cantaten van
Benoit, Gevaert en andere meesters, de toegestroomde zangers
uit andere steden begroet. Die gedachte was uiterst gelukkig en
het werk, door duizenden uitvoerders op de Vrijdagmarkt gezongen, aan den voet van Van Artevelde's standbeeld, maakte
een onvergetelijken indruk.
Er kan werkelijk geen doelmatiger middel uitgedacht worden
om de groote muzikale scheppingen onzer meesters te populariseeren. Tot dit doel werkte den heer E . Hullebroeck ook mede
door de uitvoering, met vele honderden zangers, van de Conscience en Van Bijswijk-cantate en van het Lied der Vlamingen,
op Zondag 3 Augustus te Ledeberg bij Gent. Dit feest liep
opperbest van stapel.

*
Prins en prinses Albrecht brachten op 20 Juli 11. een plechtig
bezoek aan Gent. Evenals te Antwerpen gebeurde, was ook hier
het officiëele gedeelte der ontvangst volledig Vlaamsch. Maar . . .
goede wil alleen vanwege onze besturen is niet genoeg om den
eerbied voor onze taal te verzekeren. Deze werd hier, helaas,
maar al te zeer geradbraakt, en na de officiëele redevoeringen
vlug tot zwijgen gebracht. Wij voelden thans eens te meer dat
men ons slechts gedwongen ons taalrecht verleent, maar dat de
liefde voor de taal, die kennis doet verkrijgen en noopt tot
innigen dagelijkschen omgang nog gansch in zekere sferen ontbreekt. De Vlaamsche Hoogeschool alleen kan ze daar planten
en doen groeien.

*
Ondertusschen wordt met genoegen vastgesteld, dat de Prins
zich gewillig naar de eischen des tijds plooit en gaarne in t
Nederlandsch antwoordt op verwelkomingen in die taal. Zelfs
wordt verhaald, dat hij te Hoboken officiëele menschen heeft
willen doen voelen, dat het niet noodig was hem te gemoet te
komen door Fransch tot hem te spreken en heeft hij daar, met
een zekere halsstarrigheid telkens in 't Nederlandsch geantwoord
aan wie hem in 't Fransch toesprak. De Prins legt er zich
blijkbaar op coe om de gunst van het Vlaamsche volk te winnen
door waardeering voor zijn taal te toonen.
Niet met zooveel lof kunnen wij spreken over zijn oom, onzen
Koning, die te Brugge, op de tentoonstelling van Oude Vlaamsche kunst, zich in 't Engelsch met Engelsche dagbladschrijvers
onderhield, die hem werden voorgesteld, maar een k i k noodig
had om aan Vlaamsche kantwerksters zijn belangstelling in hun
arbeid uit te drukken.
Een koning van een volk, die een tolk noodig heeft om tot
dat volk te spreken! Neen, dat wint de harten niet.
;

*
Onder de nieuwste voortbrengselen der Vlaamsche muziek is
te noemen een opera Liva van A . Bogaers, muziek van Jozef
Vermeulen, welke in 't begin van het aanstaande tooneeljaar in
den Nederlandschen Schouwburg van Gent zal opgevoerd worden.

OOST EN WEST.
Banda.

H

et geestkrachtige Kamerlid Van Kol, uit eigen aanschouwing
zich grondige kennis van onze Koloniën verzamelende,
kwam op Banda, een onzer beroemdste Molukken, het
eiland bij uitnemendheid van muskaatnoot en foelie, eenmaal zoo
weelderig rijk, nu bedreigd met verval. En hij schrijft in het
Soerabayaseh Handelsblad daarover het volgende, waarbij wij
herinneren, dat met de perken de muskaatnoottuinen en met de
perkeniers de muskaatplanters bedoeld worden.
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„In de perkeniersvergadering ter gelegenheid van zijn bezoek
aan Banda belegd, waar de meeste autoriteiten aanwezig waren,
was de crisis die de notencultuur doormaakt de hoofdschotel.
De lasten door Regeering en hypotheekhouders opgelegd, bleken
te zwaar om te dragen.
Sedert 1872 Stsbl. 48, wordt een grondbelasting geheven
van de specerij-perken, het monopoliestelsel werd opgeheven bij
Stsbl. 1873 no. 21. In 1878 werd een bedrijfsbelasting ingevoerd voor vreemde oosterlingen; in 1878 het patentrecht en
in 1891 Stsbl. 45 een hoofdelijke belasting. Het meest trok de
aandacht de reeds jaren geleden, in 1872, ingevoerde berucht
geworden verpondingsbelasting.
Deze wordt geheven ad / % van de waarde die wordt verkregen door de netto-opbrengst met 10 te vermenigvuldigen,
daardoor is dus te betalen 10 maal /é of 7 V 2 % van de nettowinst. Nam men dit werkelijk aan, dan zouden de meeste perken
die niet eens de hypotheekrente kunnen dekken, niets betalen.
In het totaal volgens globale berekening, is de aanslag zoowat
ƒ21,000 te hoog, daar hij nu ƒ32,500 bedraagt. Een der perken
dat genoemd werd, levert jaarlijks een waarde op van ƒ47,000,
daarvan afgetrokken 25 % voor exploitatiekosten, blijft f 35,500,
wat met 10 vermenigvuldigd ƒ355,000 verpondingswaarde geeft,
terwijl het bij verkoop nauwelijks de opgedreven hypotheek a
ƒ82,000 zou halen. Yoorloopig is het met dwang innen der
grondbelasting uitgesteld, op last van den Gouverneur-Generaal,
doch dit is slechts uitstel van executie. Ook de hoofdelijke belasting der werkarbeiders is bereids verlaagd van 2 tot 1 gulden
per hoofd. Het geheele belastingstelsel zou ook hier moeten
worden herzien en men steeds meer moeten streven naar een
heffing van de werkelijk genoten netto-winsten, het eenige billijke
en naar draagkracht treifende stelsel.
Het gouvernementsbudget geeft de volgende cijfers voor 1901:
Inkomsten der opiumpacht 28.0 duizend, der arak-pacht 10.4,
der verponding 32,5, de hoofdelijke belasting 11,4, erfpachtsrechten 0.6, en post-erven 47.0 of in het geheel 142.730 gulden.
Daartegenover staan de uitgaven voor justitie 15.0, financiën
11.0, binnenlandsch bestuur 32.0, onderwijs 31.0, openbare
werken 8.0 en oorlog 68.5 benevens marine 1.6, alles te zamen
167,280 gulden. Na afirek van de militaire uitgaven die billijkheidshalve niet geheel op het gewest mogen drukken is er dus
aan te nemen dat er jaarlijks een batig saldo blijft van rondweg 40.000 gulden.
Dat 22% der inkomsten worden gehaald uit opium en alcohol,
is geen ongewoon doch te betreuren verschijnsel.
In elk geval een lastpost mag men Banda nog niet noemen,
vooral wanneer men gedenkt de vroeger genoten voordeden, en
steun uit de schatkist, mits doelmatig aangewend, mag niet
achterwege blijven.
Een treurig verschiet.
Zwaar drukken de hypotheekrenten; en het ingevoerde consignatiestelsel met voorschotten kan een Ware ramp genoemd worden
voor het eiland; aan aflossen kan niet worden gedacht en velen
staat de bedelstaf te wachten.
Of de Regeering hierbij kan ingrijpen door goedkoop landbouwcrediet te verschaffen, dan wel werkkapitaal voor het ontginnen
van nieuwe perken bv. op Ceram, kan ik nu niet beslissen, doch
naar redmiddelen moet worden gezocht.
Dat geen andere cultures mogelijk zijn, wordt wel wat klakkeloos
beweerd en moet nader worden overwogen. Op Rozengain werd
van het eiland door het Gouvernement met djatti beplant, doch
naar het schijnt door geringe resultaten niet voldoende onderhouden.
Een wetenschappelijk onderzoek naar den roofbouw thans bij
de vangst van schildpadden, de vischvangst en het zoeken naar
parelen, gepleegd, ware noodig om deze rijke bron van voedsel
niet te doen verdrogen. Wat de parelvisscherij betreft, zoo kom
ik daarop liever bij Ternate terug.
In het algemeen kreeg men onder de Europeesche bevolking
den indruk meer van een lijdelijk zich neerleggen bij de treurige
toestanden dan een energiek streven naar verbetering. Men voelt
dat de ondergang komen zal, doch berust met een waar fatalisme
in de donkere toekomst die land en volk tegemoet gaan.
Toen wij het Zonnegat binnenstoomden door de reuzenpoort,
die den goenoeng A p i van den jrotshoek Banda-Neira scheidt, wees
de kapitein mij op een rotsblok in de baai met den vorm eener
sphinx . . . . Doch een heldere zon op den met asch bedekten top
van den rookenden vulkaan, die een rose dageraad deed hopen ?. . . .
Toen wij enkele dagen later wegstoomden, was het avonduur
aangebroken. Somber staken de massa's van den goenoeng A p i
af tegen het uitspansel; in de verte over de grauwe golven eener
melancholieke zee, zagen wij de zon verdwijnen, terwijl zij hare
laatste stralen wierp op het eenmaal rijke en nu vervallende Banda ...
3
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En, weemoedig over de verschansing leunende, dacht ik aan een
ander beeld van diep verval, aan het arme, verwaarloosde en
noodlijdende Curacao . . . . "
Naar aanleiding van bovenstaand voor eiken Nederlander hoogst
wetenswaardig verslag, ontvangt Neerlandia het volgende schrijven:
Geachte Redactie.
Ik voel veel voor de kalme, gelijkmatige manier waarop het
Alg. Ned. Verbond zijn eigen weg volgt bij de behartiging van
Nederlandsche stambelangen. Ongetwijfeld zou het veel te veel
hooi op de vork nemen, als het op eens alles wat op stoffelijk
en op geestelijk gebied bij ons verbetering of versterking noodig
heeft, tegelijk aanpakte. Een middenpunt is noodig, vanwaar
alles uitgaat en waartoe alles terugkeert, en dat hebben wij
Nederlanders, in onze taal. Met aandacht heb ik dan ook steeds
de verschillende meeningen over de taak van een A l g . Ned.
Verbond gevolgd. En nu schijnt het mij wenschelijk naar aanleiding van Van Kol's stuk in het Soer. Hbl., dezer dagen door
onze groote bladen in zijn geheel overgenomen, juist in Neerlandia
het een en ander in het midden te brengen. Ik doe dat, zonder
grootspraak mag ik dat zeggen, met grondige kennis der Bandasche toestanden, want zeventien jaar heb ik op dat eiland
gewoond en altijd was ik in zaken.
Allereerst dan merk ik op dat Van K o l ten onrechte meent
dat andere producten dan muskaatnoot op Banda en aangrenzende
eilanden mogelijk zijn. De Bandagroep bestaat uit zes eilanden,
waarvan vijf met noten beplant zijn, zoo dat geen enkel plekje
onbebouivd is. Alles moet dan ook worden ingevoerd; behalve
noten levert de groep niets op. Het zesde eiland, waarop de
vuurberg zich bevindt, is onvruchtbaar. Zou de Bandanees nu
zijn boomen gaan kappen die zijn heele hebben en houden zijn?
Als hij dat deed en hij kreeg er niet iets beters voor in de
plaats, dan zou hij nog veel meer achteruitgaan, want de eerste
jaren zou hij zich ook nog van de schrale inkomsten van zijn
notenboomen hebben beroofd. Nu zal de heer Van K o l zeggen:
laten zij het voorzichtig probeeren, bij kleine proefvelden, doch
dat is al dikwijls gebeurd, maar heeft nooit eenig goed gevolg
gehad. De Bandanees zit aan zijn notenboomen vast; die kunnen
hem een bestaan geven, nog altijd, maar dan moet hij door het
Gouvernement niet onredelijk worden behandeld.
Ik zal aantoonen dat het Gouvernement dat wel doet, met des te
meer klem omdat de heer Van Kol over de beruchte verpondingsbelasting onvolledig is, en juist daar waar het op aankomt.
De heer Van K o l schrijft: „Sedert 1872 St.bl. 48 wordt eene
grondbelasting geheven van de specerijperken. Deze belasting wordt
geheven over / van de waarde der perken die verkregen wordt
door de netto opbrengst met 10 te vermenigvuldigen." Maar de
hoofdzaak, die waardebepaling zelf, die de heer Van K o l niet
aangeeft, geschiedt als volgt:
In 't jaar 1872 toen de foelie op Banda tot f 200.— en de
noten in dop f 120.— per picol waard waren, nam de Regeering
aan dat men voor exploitatiekosten van een specerij land Vi gedeelte van de bruto-opbrengst noodig had. Drie kwart werd beschouwd als zuivere w inst, dit
vermenigvuldigde men met 10,
en over dat cijfer dat de verpondingsivaarde heette, moest men
/ i pet. belasting betalen.
Een perk dat toen 100 picols foelie en 550 picols noten in dop
opleverde, besomde toen een bruto opbrengst van
100 picols foelie ad f 2 0 0 . - . . . . f 20000.en 550
„ noten in dop ad f 1 2 0 . . „ 66000.3
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f 80000. „ 21500.—
Netto opbrengst _ f 64500.—

l

af U voor exploitatiekosten

De verpondingswaarde was dus 10 >< f 64500 o f f 645000.-—
en over dit bedrag betaalde men / pet. of 4837.50.
In dien tijd van hooge prijzen (in 1873/74 betaalde men zelfs
op Banda f 350.— per picol voor de foelie en f 135.— voor de
picol uoten in dop) was de aftrek van V-t gedeelte van de bruto
opbrengst voor exploitatiekosten werkelijk voldoende, maar thans
nu sedert jaren de prijzen aldoor gedaald zijn, vooral voor noten,
waarvan ruim 5 maal meer geoogst wordt dan van foelie, zijn
de exploitatiekosten, waarop slechts weinig kon bezuinigd worden,
tot de bruto opbrengst in een geheel andere verhouding gekomen.
Dientengevolge is de verpondingswaarde geheel denkbeeldig geivorden en de verschuldigde perkbelasting een bloedgeld, dat de
verarmde Bandanees niet meer kan opbrengen.
Dit zal u blijken uit onderstaande becijfering.
:5
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De prijs te Banda voor foelie kan thans worden aangenomen op
f 80.— per picol en die voor noten in dop op f 40.—
De berekening der zuivere opbrengst van 't zelfde perk wordt dus
100 picols foelie a f 80.— per picol . . . f 8000.—
550 ,
noten in dop a f 40.— per picol „ 22000.—
f 30000.f 7500.f 22500.;

10 maal f 22500.— geeft de verpondingswaarde aan, alzoo
f 225000.—, en over die som moet U pet. verpondingbelasting betaald worden of f 1687.50.
De zuivere inkomsten van die onderneming zijn echter geheel
anders.
De onderneming brengt bruto op
f30000.—
Stel dat door bezuiniging de exploitatiekosten van
f 2 1 5 0 0 - teruggebracht zijn tot
_J20000.—
dan brengt die onderneming thans netto op
f 10000.—
3

1

Over f 10000— netto inkomsten zou men volgens den geest
der ordonnantie moeten betalen 7,5 pet. of f750—, terwijl verschuldigd is f 1687.50— of bijna 17 pet.
Nadat door de Bankasche perkeniers jaren lang eene onrechtvaardige belasting is betaald geworden, schijnt de Regeering, nu
die belasting niet meer kan opgebracht worden, Staatsblad 48
van 1872 te willen herzien, althans is, door Z. E. den Gouv.
Gen. van N . Indië, het met dwang innen der grondbelasting
voorloopig uitgesteld. Moge dit zooals de heer Van K o l schrijft
„geen uitstel van executie" maar kwijtschelding zijn, tot dat
betere tijden voor den perkenier, door betere marktprijzen zullen
zijn aangebroken.
De prijs van de noten in dop is door mij aangenomen op een
waarde van f 4 0 — per picol. Die prijs is voor 't beste product
eer te hoog dan te laag. Voor 't product van de meeste perken
mag de waarde niet hooger worden aangenomen dan f 35—terwijl
dat van Lonthoir en de eilanden Ay, Rozengain en Rhun zeker
niet meer waard is dan f 3 0 — per picol.
Wat
dus voor de perken, die minderwaardige producten
opleveren, de verpondingswaarde nu te beteekenen heeft, kan gerust
aan de verbeeldingskracht van elkeen worden overgelaten.

inspecteurs en opzieners, wordt op alle inlandsche scholen de
Engelsche taal onderwezen. En de Engelschen hebben er stellig
geenszins spijt van, dat zij een goed deel van de bevolking dier
kolonie door onderwijs tot zich hebben opgeheven. Tot heden
hebben de sepoys, zoowel officieren als soldaten, trouw en dapper
gestreden naast en onder de Engelschen, waar het gold een
vijand van Britsch Indië.
Frankrijk is reeds een eind op streek de inlandsche bevolking
van zijne bezittingen op Madagaskar en in China de beschaving
middels het Fransch te doen deelachtig worden, en van ontevredenheid der onderdanen geen sprake.
Goed aangebrachte kennis en ontwikkeling maken den mensch
niet hoogmoedig en ontevreden, maar nederig en erkentelijk.
Pessimisten waarschuwen voor het gevaar, dat de verbreiding
van de Nederlandsche taal in deze gewesten na zich zou kunnen
sleepen.
Maar waar moet het heen, als men in alles gevaar ziet?
H«t is eeri verblijdend teeken, dat, vooral in de laatste jaren,
menig Inlander zich moeite en kosten getroost, om het Nederlandsch te leeren of zijn kinderen daartoe in de gelegenheid te
stellen.
Waar het volk onverschillig blijft voor de taal van den overheerscher, daar is men er nog ver van af, zich met het overheerschend volk verbroederd te gevoelen.
Weltevreden, Juli 1902.
E. K A N D O U .
(Het Onderwijs.)

De nieuwe gouverneur van Suriname.

Dat is de heer Lely, oud-minister van W. H . en N . , Kamerlid
voor Amsterdam. En zijn benoeming is welkom aan allen, die ook
maar eenigzins bekend zijn met zijn persoonlijkheid, zijn werkkracht, zijn practischen blik en niet het minst met zijn veelomvattende kennis. Hij heeft, als de nieuwe gouverneur van
Curacao, een mooie toekomst, omdat hij ernstigen en vruchtbaren
arbeid zal vinden. Met groote ingenomenheid haalt Neerlandia
aan wat de onvermoeide strijder voor de belangen van de West,
de heer Pyttersen, een die het kan weten, naar aanleiding van
deze benoeming zegt:
J A C Q U E S J . B.
J.
BOUVY.
„Voor den heer Lely kan het gouverneurschap eener kleine,
Dordrecht Aug. 1902.
Gewezen Hoofd der Crediet- en afgelegene kolonie weinig aantrekkelijks bezitten. Plichtsgevoel
alleen, de overtuiging, dat hij daar ginds, in het lang verwaarHandelsver eeniging Banda.
loosde Suriname, nuttig werk kan verrichten, zal hem kunnen
doen besluiten aan de vereerende roepstem der regeering gehoor
te verleenen.
De Nederlandsche Taal op de
Dat die uitnoodiging tot hem gericht werd, is een daad, welke
Inlandsche Scholen.
den Minister van Koloniën eert, en die tevens bewijst, dat Z. E.
Dat de invoering van 't Nederlandsch op de inlandsche scholen weet, waaraan Suriname allereerst behoefte heeft.
Wat wij bovenal in den heer Lely zien en wat ons zijn benoeming
door de bevolking van N . I. met vreugde begroet wordt, laat
zich wel begrijpen. Daarmede toch wordt een door den Inlander, zoo van harte zal doen toejuichen, is de bewindsman, de bekwame,
sedert lang gekoesterde wensch vervuld, n. 1. ruime gelegenheid, doch tevens krachtige persoonlijkheid, die weet wat hij wil, en
om Nederlandsch te leeren, terwijl hij door de kennis van die tot stand brengt wat hij zich voorgenomen heeft.
Want een zeldzame mate van kracht gaat er van hem uit,
taal zich nader tot het Nederlandsche volk gebracht ziet.
Slechts een korten tijd is 't Nederlandsch voor den Inlander ondanks de beminnelijkheid van zijn optreden, de welwillendheid
het glanspunt van het programma der kweekscholen voor inl. waarmede hij ieder bejegent.
En dit is wat Suriname op dit tijdstip bovenal behoeft: een
onderwijzers geweest. Reeds in 1887 werd het als ballast voor
krachtige hand, die zich niet onnoodig balt, maar wier druk —
het onderwijs aan die inrichting afgevoerd.
Men heeft gedacht, dat het de oorzaak was van het mislukken om met De Genestet te spreken — een daad is".
van menig leerling, terwijl men uit het oog schijnt te hebben
verloren, dat een deel der mislukten bij de opname aan de kweekschool reeds 25 of 30 oud jaar was. Het lag voor de hand, dat
leerlingen van zoo'n leeftijd met het Nederlandsch, ja met elk
ander vak reeds moeilijk konden opschieten en na het tweede
of derde leerjaar wegens gebrek aan aanleg moesten worden ontslagen.
De Inlander wordt trotsch als hij de Nederlandsche taal machtig
is, zal men wellicht zeggen. Zeker is hij trotsch (doch niet in de
beteekenis van hoogmoedig) op de kennis van het Nederlandsch.
Wie zou er niet trotsch op wezen! Immers, het is de taal van
De oorlog in Zuid-Afrika door Dr. W. van
het Koninkrijk, waartoe zijn land behoort. Het Nederlandsch
Everdingen. Eerste tijdvak: Van 11 October
machtig te zijn, is voor den Inlander dan ook een voorrecht, dat
1899—Maart 1900. Met drie kaartjes en
velen zijner landgenooten hem wel mogen benijden.
een inleidend woord van Dr. H . J . Kiewiet
Hoe meer de Nederlandsche taal in deze gewesten verbreid
de Jonge. Delft. — J . Waltman Jr. 1902.
wordt, hoe beter.
Bekendheid met de taal van den overheerscher is een waarborg
et is een reuzenarbeid de overtalrijke gegevens over dezen
te meer voor de trouw en aanhankelijkheid van het overoorlog stelselmatig te rangschikken en ze dan nog tot
heerschte volk.
een aangenaam geheel te verwerken. Alle Nederlanders
In een groot deel van Britsch-Indië, waar het Inlandsche
onderwijs onder leiding en toezicht staat van inlandsche onder- kennen de verschillende merkwaardige feiten van deze worsteling.
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Ze hebben ze eiken dag gelezen in hun krant; maar de meeste
kunnen zich geen recht begrip vormen van die bonte opeenvolging
van berichten. Hun loopt het hoofd een beetje om van die
dwarreling van tijdingen. Den draad hebben ze al heel gauw
verloren, met hoeveel belangstelling ze ook het geheele verloop
gevolgd hebben. Dit beweren is geen geringschatting van de
krantenlezers. Het is niet meer dan natuurlijk. Om den draad
duidelijk te volgen moet men een studie van de geschiedenis
maken en dit kan niet ieder, hiervoor heeft niet ieder den lust,
den tijd of de bekwaamheid.
Dr. Van E verdingen heeft de bekwaamheid, den lust en den
tijd . Hij heeft van het begin de snelle opeenvolging van berichten
nagegaan. Hij gloeide voor die reuzen worsteling, en — zooals
dr. Kiewiet de Jonge het in zijn inleidend woord zegt — uit
louter hartstocht is dit boek geworden.
Wij moeten waardeering en bewondering hebben voor de zorg
waarmee de schrijver heeft gezocht, verzameld, gewikt, geschikt
en gewogen; waarmee hij de feiten aaneen heeft geregen en
waarmee hij alles zoo uitvoerig heeft beschreven, zonder één
oogenblik iets van de gloeiende geestdrift te verliezen die zijn
boek zoo aantrekkelijk maakt.
De breede opzet — het werk dat slechts de eerste zes maanden
van den oorlog behandelt, beslaat ruim 380 bladzijden — had
zoo licht aanleiding gegeven tot een ongelijkmatige verdeeling.
Onze aandacht had zoo gemakkelijk in ruimer mate kunnen
worden gevraagd voor het eene feit dan voor het andere. De
schrijver had zoo gemakkelijk, bij den reusachtigen rijkdom van gegevens, door te groote uitvoerigheid aan de duidelijkheid van
zijn betoog kunnen schaden. Dit nu is de groote verdienste van
dr. Van Everdingen's boek, dat het vlot geschreven is en een
klaar en schilderachtig beeld geeft van alle belangwekkende gebeurtenissen welke die eerste zes maanden van den strijd de
geheele wereld hebben in spanning gehouden.
De schrijver verdeelt zijn boek in tweeën. Het eerste deel
omvat het tijdperk van het uitbarsten der vijandelijkheden tot
den inval in den Oranje Vrijstaat. Het tweede begint met de
beschrijving der toebereidselen en verkenningen die dezen inval
voorafgingen en eindigt met de beschrijving van de reeks
gebeurtenissen, die den snellen opmarsch van Lord Robert's leger
mogelijk maakten doordat zij den T3oeren langen tijd met schrik
en ontmoediging sloegen; bedoeld worden hier: de overgave van
Cronjé en het ontzet van Lady smith.
Een overzicht te geven van de verdeeling en inrichting van
Dr. Van Everdingen's werk zou mij te ver voeren. Het is overigens
niet mogelijk grepen uit het boek te doen om een denkbeeld te
geven van de wijze van bearbeiding der stof. Het boek vormt
één geheel dat niet te verbreken is.
De schrijver stelt op den voorgrond dat het niet in zijn bedoeling
heeft kunnen liggen een geschiedkundig werk te leveren en ook
dr. Kiewiet de Jonge wijst den lezer in zijn voorrede hierop.
Voor den wetenschappelijk ontwikkelden lezer zijn deze opmerkingen natuurlijk niet bestemd. Hij weet dat wij te dicht op de
feiten staan om een duidelijk overzicht te kunnen krijgen. Hij
weet dat nog te veel in het duister ligt. Hij weet dat daarvoor
ook het bestudeeren van andere bronnen noodig is als die waarover
de historicus tot heden kan beschikken. Alle gedachten aan een
geschiedkundige studie blijven dus verre. Maar dan doet zich
toch nog de vraag op waarom de schrijver bijna uitsluitend
gebruik heeft gemaakt van de Hollandsche boeken die over den
oorlog verschenen zijn en alleen de aanhalingen uit werken in
andere talen geeft, zooals die in onze Nederlandsche pers zijn
verschenen. Een verkeerde aanhaling uit een artikel van mijn
hand over generaal Botha zij dr. Van Everdingen bij voorbaat
vergeven. Onduidelijkheid in den stijl zou hier voorgewend kunnen
worden. Bij een volgenden druk, die wij verwachten dat niet lang
zal uitblijven, kunnen ook foutjes verbeterd worden, foutjes die
den schrijver bij kalmer lezing zullen zijn opgevallen. Ik wijs
slechts op den voetnoot op blz. 38 waar staat dat de Johannesburger politie het eenige goed gedrilde en gediciplineerde corps
was van het Boerenleger; — en waar blijven dan de artilleriecorpsen der beide republieken? —
op de letters O. V . (Oranje Vrijstaat) op blz. 235 achter den
naam van Andries Cronjé, waar de Transvaalsche Andries Cronjé
wordt bedoeld;
op da vermelding dat de la Reij den 5en Februari 1900 nog
in den omtrek der Diamantstad was (blz. 237), terwijl hij, ook
volgens den schrijver, blz. 352, toen de troepen te Colesberg
aanvoerden;
op het beweren dat Piet Cronjé reeds bij den slag van Rooilaagte
(25 Nov. 99) aanwezig was;
op het „Sir" voor Rhodes' naam (blz. 66.)

op de opheldering achter de letters Z.A.R.P. (Randpolitie) die
natuurlijk Zuid Afrikaansche Republikeinsche Politie beteekenen;
en zoo zou ik kunnen voortgaan hier en daar kleine vlekken
aan te toonen, die het zoo ernstig bedoelde boek ontsieren.
Zou de schrijver meenen dat Christiaan de Wet, toen hij Piet
Cronjé te Paardenberg ter hulp snelde, (blz. 275) op zijn weg
van Blauwbank speciaal een omrit zou maken over Jacobsdal
dat bovendien bezet was door de Engelschen ; terwijl het gewone
pad volkomen vrij van den vijand was?
Zoo is het moeilijk te begrijpen waarom dr. Van Everdingen,
waar hij overal in zijn voetnooten zeer nauwkeurig de volledige
titels der door hem geraadpleegde boeken opgeeft, telkens spreekt
van de Ambtelijke Verslagen van Lord Roberts, waar hij bedoelt
de „South African Despatches, Vol. I en II.
Zou ook Dr. Van Everdingen in een volgenden druk het verhaal
niet weglaten van Generaal White die aan Gen. Joubert uittreksels
uit zijn dagboek zou hebben laten brengen met verzoek ze naar
het departement van Oorlog te Londen te willen doorzenden;
uit welke uittreksels de opperbevelhebber der Boeren de juiste
verliezen der Engelschen gedurende de drie eerste weken van het
beleg van Ladysmith zou hebben gezien? Gesteld dat dit verzoek
werkelijk zou zijn geschied — wat ieder zeker sterk zal betwijfelen — en ingewilligd, zou Gen. Joubert dan zoo onbescheiden
zijn geweest van den inhoud kennis te nemen en die openbaar
te maken ?
Doch waarom meer punten te noemen; ik ben er van overtuigd
dat de schrijver zijn zoo merkwaardig boek aan een zeer kalme
en ernstige herziening zal onderwerpen, alvorens den tweeden
druk de wereld in te zenden. Van harte zij Dr. Van Everdingen
intusschen alle succes toegewenscht met zijn zoo geestdriftigen
arbeid.
Dordrecht 24 Juli '02.
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Theodore Roosevelt: Amerikanisme, vertaald en met voorwoord door J .
de Hoop Scheffer, Haarlem, Vincent
Loosjes 1902.

A

ls er een boek is, dat de belangstelling van de vrienden
van een Algemeen Nederlandsch Verbond vraagt, dan is
het wel deze verzameling van twaalf opstellen van Theodore
Roosevelt, den president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Vooral omdat het boek, door het eerste hoofdstuk, een gevaar
voor een Algemeen Nederlandsch Verbond openbaart, een gevaar
voor idealisten, menschen, die iets voelen voor vaderlandsliefde
en stamgemeenschap hier in Europa en ginds in Amerika. Het
opstel van Roosevelt handelt over diezelfde idealen, maar de wijze
waarop ze nagestreefd worden door hem, brengt niet met zich
een eerbied hebben voor, een samenwerken met andere menschen,
die voor hun stam, hun land dergelijke idealen koesteren. De
redeneering luidt niet: „Wij Amerikanen voelen zoo verbazend
veel voor een gezond Amerikanisme, we kunnen ons daarom te
beter voorstellen wat gij Nederlanders voelt voor een A . N . V . ;
we willen u daarom in dat streven helpen, ook waar dat Verbond hier in Amerika arbeidsveld koos".
Integendeel, het Amerikanisme eerbiedigt niet het recht van
een ander nationalisme, zoodra dit moet groeien op Amerikaansch
grondgebied.
De Nederlandsche en de Amerikaansche idealen van patriotisme
komen hier in strijd, in botsing met elkaar.
Zijn ideaal noemt de schrijver nog wel „het ware Amerikanisme",
zooals de titel luidt van dat eerste opstel in zijn boek, gedateerd
April 1894. Eenige aanhalingen uit dit artikel zullen duidelijk
doen zien, dat afstammelingen van Nederlanders als Roosevelt
niet willen helpen bevorderen de belangen van den Nederlandschen
stam door de taal en zelfs niet door het behoud van Hollandsche
gewoonten, Hollandsche gebruiken, ja van het geloof der Hollanders.
De lezer oordeeie zelf:
„Wij heeten den Duitscher, den Ier welkom, die Amerikaan
wil worden, maar kunnen geen vreemdeling gebruiken, die niet
afstand wil doen van zijn nationaliteit. Wij verlangen geen
Duitsch-Amerikanen en Iersch-Amerikanen."
„Wij zijn vurige voorstanders van het openbaar onderwijs. In
't Engelsch en in geen andere taal moet onderwijs worden gegeven."
„Tracht hij (de imigrant) zijn moedertaal te blijven spreken, na
enkele geslachten ontaardt ze in een leelijk koeterwaalsch. Houdt
hij vast aan zijn oude gebruiken, binnen korten tijd wordt hij
een onbeholpen zonderling."

NEERLANDIA.
„De Nederlanders hadden meer moeite te wennen dan de Hugenoten; niettemin is 't hun eindelijk toch gelukt, en zij zijn er
goed bij gevaren. Een der voornaamste generaals in den onafhankelijkheidsoorlog, en een der presidenten van de V . S.
(nu twee, Roosevelt zelf) waren van Nederlandsch bloed, maar
zij stegen tot hun posities, de hoogsten in den lande, door
dat zij Amerikanen waren geworden en hadden opgehouden te
zijn Nederlanders. Hadden zij zich bij hun landgenooten aangesloten en zich door taal, gebruiken en geloof van de overige
Amerikanen afgescheiden, Sehuijler was zijn leven lang gebleven
een boersche landheer, en Van Buren zou zijn dagen geëindigd
hebben als een „nederig logementhoudertje."
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Het Onderwijs in Zuid-Afrika, vooral in
betrekking tot de Nederlandsche Taal.
— Lezing gehouden door Dr. N . Mansvelt. — Uitgegeven ten voordeele van
de Transvaalsche onderwijzers in de
verstrooiing. — Amsterdam, J . II. de
Bussy - 1902.

De lezing werd gehouden en was reeds gezet vóór de vrede
gesloten werd> zegt de schrijver in een kort voorwoord. Enkele
uitdrukkingen klinken daardoor anders als ze nu zouden moeten
luiden; maar de belangrijkheid van de beschouwingen is er niet
minder om. Vooral nu het onderwijs in Zuid-Afrika op Engelsche
leest zal geschoeid worden, heeft het helder en duidelijk overZou het ware vaderlandsliefde zijn als wij van de Duitschers zicht, dat Dr. Mansvelt van de verschillende stelsels vooronderin Amsterdam en Rotterdam vergden dat ze Hollanders werden, wijs in de voornaamste staten van Z.-A. geeft, des te meer
dat ze weg deden hun Wochenzeitung, hun Niederl. Nachrichten V waarde.
Eerst behandelt de schrijver de Kaap-kolonie en komt tot het
Of mogen we Holland en Indië niet vei gelijken met Amerika,
en het doel van een A . N . V . niet met Amerikanisme, het doel besluit, dat ondanks de stiefmoederlijke behandeling, die de
van een British Association, een Alliance fran^aise, een Alldeut- Nederlandsche Taal daar nu ongeveer een eeuw lang ondervonden
schen Verband? Kunnen deze niet naast elkaar werken in eerlijken heeft, deze zich zoo wèl heeft weten te handhaven, ondanks de
Van der Bijls, Van der Riets en Cloete's, die zich Vanderbail,
wedloop?
Te vergeefs zoekt men in het boek van R. naar een trotsch- Vanderriet en Klietie noemen, ondanks ook predikanten der
zijn op Nederlandsche afkomst, op het dragen van een Neder- Nederduitsch Gereformeerde kerk, wier huistaal Engelsch is.
Schrijver noemt als oorzaken den taaien Hollandschen aard, de
landschen naam.
Voor Engelsch voelt R. meer. Wat Engeland deed was goed. Bijbel en den eersten Transvaalschen vrijheidsoorlog (1880— 81).
(Ook in Zuid-Afrika?) Als we het opstel „het ware Amerika- Over Natal en den Oranje-Vrijstaat is hij kort. De laatste vormde
nisme" gelezen hebben en dat over „Gebiedsvergrooting en door zijn ligging den overgang tusschen Engelsch en Hollandsch.
Vele Vrijstaatsche welopgevoede jonge dochters spreken en
vrede" (5 jaar later geschreven), dan wordt het ons duidelijk
waarom de Boeren geen steun vonden bij Amerika, ten minste schrijven dan ook bij voorkeur Engelsch.
Uitvoerig is de oud-superintendent van onderwijs natuurlijkerbij Amerikanen als Roosevelt, wiens voorvaderen met die der
Boeren, met die der Nederlanders, tegen Spaansch imperialisme wijze over de Z.-A. Republiek.
Levendig schetst hij den treurigen staat van het onderwijs ten
streden.
tijde
van zijn komst, de groote moeilijkheden, die hij heeft
Maar èn Boeren, èn Hollanders in Amerika hebben deze
gemeenschappelijke afstamming vergeten: zij zingen niet meer moeten overwinnen, de verdachtmaking waaraan hij bloot stond
voor hij de scholen op hef betrekkelijk hoog peil had, dat het
het Wilhelmus-lied.
Departement in staat stelde zoo voorbeeldig op de Parijsche
Nog èene aanhaling, uit „Gebiedsvergrooting en vrede" :
„Engelands invloed in het Nijldal is van onberekenbaar nut Wereldtentoonstelling voor den dag te komen en de bekende
voor de beschaving. Wie de geschriften leest van de Oosten- onderscheiding te verwerven.
Aan het eind van zijn lezenswaardig boekje geeft Dr. Mansvelt
njksche priesters en leeken, die onder het bestuur van den Mahdi
in Soudan gevangen werden genomen, zal beseffen dat, toen het middel aan de hand om te verhoeden, dat de Nederlandsche
Engeland den Mahdi ten onder bracht en Soudan vermeesterde, Taal, die zij het dan ook in gewijzigden vorm door honderdhet een onschatbaren dienst aan de menschheid bewees en de duizenden in het Zwarte Werelddeel over een groote uitgestrektheid grondgebied gesproken wordt, onderga: Hare oude Moeder
geheele beschaafde wereld aan zich verplichtte".
vatte haar bij de hand, steune hare nog wankele schreden en sta
haar bij in den geweldigen strijd, die nu eerst recht beginnen zal.
„De Nederlandsche Taal heeft nog eene schoone, grootsche
Imperialisme kunnen we misschien aldus omschrijven: overnemen der voogdij, indien deze wordt waargenomen door een toekomst in Zuid-Afrika; maar dan moet zij niet zich zelve in
minder vo'k (Spanje over Cuba, Philippijnen), totdat het geleide den weg staan, zooals zij dat nu doet. En dat doet zij ernstig,
op gevaar af van haar voortbestaan te verbeuren, door het zoo
volk mondig is. Dan ook voogdij laten varen.
Theodore Roosevelt heeft veel geschreven, vijftien werken, angstvallig vastklemmen aan die verouderde vormen; die dwaze
behalve vele tijdschriftartikelen. Eh nu zegt de heer J . de Hoop kunstmatige geslachtsregels; die door niemand dan schrijvers en
Scheffer in de voorrede van „Amerikanisme": „Zal iedereen tijd kanselredenaars meer in acht genomen buigingsvormen; die,
en volharding genoeg hebben om den langen tocht door al die schijnbaar althans, zoo willekeurige spelregels!"
„Geef mij het kind en ik heb den man" luidt een spreekwoord
deelen en tijdschriften te volbrengen?
In Amerika? — 't gaat ons minder aan.
in Z.-A. Te veel hebben Hollandsch-Afrikaansche ouders die
Maar onze landgenooten, trots hun belangstelling voor het rijk
groote waarheid uit het oog verloren. Niet genoeg kan ze in
dat misschien nog eenmaal ons volksbestaan zal moeten helpen het oog gehouden worden door allen, die thans willen meeverzekeren, — zullen zij niet op een derde van hun lectuur blijven werken om ten minste de taal en daarmee het volkskarakter te
steken ?"
redden.
Van het door mij onderstreepte zinnetje wordt licht door een
vluchtig voorwoord-lezen de juiste beteekenis niet gevoeld.
Maar als we het boek gelezen hebben en dan ons afvragen:
„Zullen mannen als Roosevelt misschien nog eenmaal ons volksbestaan moeten helpen verzekeren?" dan zeggen we: Wij hopen
buiten die voogdij te kunnen. Wij zullen eerst trachten sterk te
zijn door een A . N . V . En . . . er zijn in Amerika nog andere
patriotten, goede Amerikanen, die Hollandsch spreken (geen
koeterwaalsch), Hollandsche bladen lezen; of anderen die de taal
niet meer beoefenen, maar die trotsch zijn op hun Hollandsche
afkomst, en hoog houden Hollandsche deugden, Hollandsche
Verslaggevers-Nederlandsch.
gewoonten en het oude geloof. En van die lieden zal grooter
steun uitgaan voor een opbloeien van den Hollandsche stam in
In de onlangs gehouden vergadering van het Provinciaal
Europa, in Indië, in Amerika, in Afrika, dan van beoefenaren
Groninger Comité voor Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche belangen
van het Ware Amerikanisme.
deed de heer Joh. Boersma een krachtigen oproep voor toetreding
tot het A l g . Ned. Verbond De Nieuwe Groninger Courant dit
J.
RASCH.
vermeldende, voegt er bij, dat eenige exemplaren der brochure
Heemstede, 13 Juni 1902.
van Dr. Kiewiet de Jonge werden gedistribueerd.
Als de verslaggever den inhoud van het boekje had gekend
of alleen maar het streven van het A . N . V . zou hij eenvoudig
van rondgedeeld hebben gesproken.
;
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NEERLANDIA.
Uit „Ons Blaadje"

Het Vaderlandsch lied.

NELLIE
geeft in haar weekblaadje van 26 Juli eenige stukjes
uit de oude doos (van 1780), o. a. een artikel in vragen en
antwoorden over de namen onzer maanden.
Het volgende gedeelte is er aan ontleend:

V A D E R L A N D E R in Het Onderwijs de vraag behandelend hoe het
komt dat het Vaderlandsch lied op onze scholen zoo weinig in
eere is, wijt dit in de eerste plaats aan de liederenboekjes, waarin
wel allerlei zoete liedekens van gonzende bijtjes, klapperende molens,
hooge Alpen en verwelkte roosjes voorkomen, maar waarin men
mist het lied van Piet Hein, 't Wilhelmus, 't Vlaggelied en den
Strijdzang van Den Briel. In de tweede plaats aan de mode-meening
als zou Vaderlandsliefde een verouderd begrip zijn.
Als bewijs hoe treurig het met de kennis onzer volksliederen
staat, deelt schrijver het feit mee, dat ergens in de kerk tijdens
de kroningsfeesten gehectografeerde afdrukken van het „Wien
Neerlandsch bloed" onder de kerkgangers werden verdeeld, omdat
de predikant vreesde, dat de gemeentenaren anders den zang niet
tot een goed einde zouden brengen.
Weinig leerlingen der Lagere Sc ?ooi zijn ook nu nog in staat
een couplet van een der volksliederen uit het hoofd op te schrijven.
Schrijver dringt ten slotte aan op het niet drie- of vier-, maar
éénstemmig zingen der volksliederen en zou gaarne zien, dat elk
leerling, die de school verlaat, een exemplaar van het Nederlandsch
Volksliederenboek der Maatschappij t. N . v. 't A. werd meegegeven.

V. Wat doen wij met Latijnsche Naamen in onze Taal?
A. Dewijl eene Taal, als zij arm in woorden of noch geheel
onbeschaafd is, woorden ontleent uit andere Taaien; of dewijl
eenige minagters hunner eigen spraak die overneemen, krijgt men
veele zulke vreemde Woorden in de Moedertaal, die door den
tijd in de gewoonte geraaken en blijvan.
V . Hebben wij dan zulke vreemde Woorden in onze Taal?
A . Ja, wij kennen in onze Taal Arabische, Grieksche, Latijnsche,
Engelsche, Fransche, enz., waardoor onze Stadhuis-en Courantenstijl zo moeilijk en soms heel onverstaanbaar is voor ons, kinderen,
en voor den gemeenen (kleinen) man.
V. Misschien is onze Taal te arm, om zulke zaaken uit te
drukken; misschien hebben wij daartoe geene geschikte woorden ?
A. Neen, daar hapert het ons niet aan: onze taal is zeer rijk
in woorden.
V. Waarom gebruiken wij dan vreemde Fransche woorden?
*
A. Misschien uit eene soort van hoogmoed, of uit zotten
waan van welleevender dan anderen in het spreeken te zijn, of
Botha over de taal.
om de zogenoemde groote waereld naar te aapen; 't geen ten
schande is van onze Moederspraak, die wij ons niet behoeven te
schaamen. )
Voor hun vertrek naar Europa bezochten Botha en De la
V. Kent gij zulke Fransche woorden?
Key de Hollandsche inrichtingen van onderwijs te Stellenbosch
A . Hooren wij niet alle dagen van environs, bean monde, bel air,en hielden er toespraken.
gecharmeerd, getroubleerd, geturlupineerd, geschoklceerd, gebor- Botha zeide, dat het volk zijn onafhankelijkheid had verloren;
neerd, gemesureerd, gehonoreerd, ) en duizend anderen, daar
zijn taal te verliezen was echter een ernstiger zaak.
men (zo zegt mijn Meester) honden en katten mee zou vergeeven.
De toekomst lag in handen der studenten en de opvoeding
V. Zij bevallen u dan niet?
was alles. De Boeren hadden hun onafhankelijkheid verloren en
A. Kunnen of mogen zij ons bevallen, daar zij voor vele hun vlag moeten afleggen, maar zij hadden nog rechten in het
lieden heel onverstaanbaar zijn, dat zij (zo spreekt mijn Leer- land behouden. Hij achtte het gelukkig, dat men het onderwijs
meester) wel een Fransche Dictionnaire op hunne zijde mogten zoo op den voorgrond stelde, want, wanneer de Afrikaanders
dragen, als zij naar een gezelschap gaan: of hebben wij geene een opvoeding hadden genoten, behoefden zij voor niemand ter
wereld onder te doen.
woorden in onze spraak, die datzelfde uitdrukken?
V. Gij zoudt dan de Latynsche ook al uitmonsteren ?
A. Ja wel, als wij maar anderen daarvoor hebben. ).
1

]
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maakt bij dit gedeelte de volgende aanteekeningen:

1) Dat is volkomen waar. Juist menschen, die eenige vreemde talen goed
kennen en dus in staat zijn tot vergelijken, zullen toestemmen dat het
Hollandsch even goed, en — wél gebruikt — even mooi is als iedere andere
taal, en dat wij, door noodelooze vreemde bijmengsels, onze taal eigenlijk
heel leehjk maken en in een bespottelijk daglicht stellen. Zoo'n met vreemde
woorden doorspekt Hollandsch heeft veel weg van een kleed dat uit allerlei lapjes
is te samen geflanst. Heel bont. — misschien ook zijn de lapjes voor een deel
van kostbare stof; maar 't is toch maar een armoedige plunje. Hoe meer ik
schrijf, hoe meer ik er mij op toeleg om mij te onthouden van vreemde
woorden, — die soms wel aardig klinken en ook algemeen gebruikt worden—.
waar ik er een evengoed Hollandsch woord voor heb. — Er zijn gevallen,
waarin het gebruik van vreemde woorden haast onvermijdelijk, soms zelfs
wenschehjk is; en het kan voorkomen dat een vreemd woord — bijvoorb.
„Ingeniear", zóódanig is ingeburgerd, dat men er geen goed Hollandsch
woord voor heeft, en men u niet zou verstaan, indien gij er een wildet
maken. Die gevallen laat ik daar. Maar in de gewone spreek- en schrijftaal
kan men een menigte veel gebruikte vreemde woorden best vermijden: en als
iedereen, vooral het jongere geslacht, zich daarop toelegde, dan kregen wij
mettertijd een mooi, eenig, zuiver en krachtig Hollandsch.
*2.) De meesten dezer vreemde woorden worden nog gebruikt. En voor die
alle hebben wij goede Hollandsche woorden, die hetzelfde denkbeeld even
juist uitdrukken: omstreken; deftige lieden; goede lucht; bekoord door, of

Nog eens Arts en Crafts.
Behalve Knns! en Kunsthandwerk en Kunst en Kunstnijverheid
zendt men ons nog deze vertalingen: Kunst en Handwerk en
Kunsten en Ambachten. Het Binnenhuis spreekt van Toegepaste
Kunst. Waarom de heer Uiterwijk geen der aangegeven termen
zou kunnen gebruiken is ons niet duidelijk. Den omvang eener
zaak uitdrukken in een enkel woord is altijd moeielijk en geen
vereischte, als men bedenkt, dat het publiek van zelf aan den naam
de beteekenis gaat hechten van den aard der zaak.

Royaards en het A. N. V.

Royaards weet, althans wist niet, van het A . N . V . af, ten
minste hij sprak in een verslag over zijn wedervaren in Indië,
van een vereeniging van Nederlanders, waarvan de Vice-President
van den Raad van Indië, Mr. de Meester, voorzitter is. Natuurlijk
bedoelt hij de groep Indië van het A . N . V., die den grooten
ingenomen wet; verward; voor den mal gehouden ; tieschokt; bekrompen; gematigd; Hollandschen tooneelspeler den weg baant.
geëerd; . . . . Hoor eens; Hollandsch is heuseh een mooie taal: en Fransch
Maar wat zegt die onwetendheid bij hetgeen Royaards doet?
óók; dat heeft misschien nog wel enkele bekoorlijkheden die ons Hollandsch
mist. Maar Fransche woorden op Hollandsche krukken — dat is eigenlijk Hij is de eerste die de eeredienst onzer mooie taal buiten Europa
géén taal; dat is een bespotting van taal, ons gevoel van waardigheid be- verbreidt, alleen opwegende door zijn kunstenaarsgaven tegen een
hoorde zich tegen het gebruik van zoo iets wanstaltigs te verzetten. Ook leger van mannen, wier woorden zijn neergelegd in geschriften.
onze goede smaak. Wie prikt ooit gemeene papieren bloemen op een zijden
Wat Royaards onderneemt en blijkens de bladen zoo zegevierend
kleed van waarde? Wie hangt ooit een snoer glaskoralen rond den hals van
een statig marmeren beeld? De taal van een volk is uit zijn natuur even volbrengt, dat is van groote beteekenis voor de ontwikkeling van
edel als kostbaar weefsel, en als uitdrukking der gedachten en gevoelens van het stambewustzijn.
dat volk, even waardig als het heerlijkste marmerbeeld. Reeds onze goede
Nederland mag hem wel dankbaar zijn!
smaak moest ons leeren, dat het van nature edele en waardige geen valschen
tooi en vreemde pronk behoeft.
3.) Maar dat hebben wij niet. W'oorden als straat, akka\ tafel, stijL woordenschat heeft verzameld. Dat een deel van dien woordenschat ontleend
schrijven, en tal van anderen meer. zijn hier te lande (en elders) ingeburgerd
is aan oude verre en vreemde bronnen, is geen bezwaar. Zóó vormen zich
met het volk (de Romeinen) dat ons die zaken, denkbeelden, kundigheden alle beschaafde talen. Maar nu, uit dikwijls dezelfde bouwstoffen, de levende
bracht. Een taai-omwenteling, die zulke woorden zou willen „uitmonsteren" volkeren zich ieder hun eigen taal hebban opgebouwd, nu Fransch, Holzou gewoonweg onzin wezen. Dat wordt dan ook niet in het stukje bedoeld. landsch, Duitsch, enz enz , onderling verschillende talen zijn geworden,
Die bedoeling is: haar het karakter laten behouden dat zij nu heeft, en dat waarin echter de taalgeleerde dc:elfde oude en vreemde wortels weet te
ook de sporen draagt 'van de leerschool die zij doorliep, sedert zij het ge- ontdekken — nu is het opzettelijke leentjebuur spelen van den een bij den
brekkig werktuig was van in de wildernissen wonende barbaren; dat karakter ander iets onnoodigs. iets ongerijmds, en iets waartegen o-oede smaak en
dat van leerlust en inspanning, —• en ook van de lessen van bekwame meesters schoonheidszin zich dienden te verzetten. ... Ik hoop dat jullie allen, groot
getuigt, — laten zooals het geworden is, en het niet bederven door vreemde en klein, eer je in brief of opstel het vreemde woord neerzet eerst eens zult
toevoegsels, die geheel noodeloos zijn. nu zij zich. al leerende, haar eigen onderzoeken of er ook een goed Hollandsch voor bestaat.
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W. J . E . van Bennekom, Kapitein-Intendant,
„
P. J . Brandenburg,
H . J . van Brink, le Comm. ter A l g . Secretarie,
Buitenzorg.
Mr. J . W. Th, Cohen Stuart, le Gouvernements-Secr.,
„
H . J . E, Dekker,
Bandjermasin.
A . A . Gobuis, Referendaris ter A l g . Secretarie,
Buitenzorg,
P. J . Hagen,
Bandjermasin.
A . v. Hinloopen Labberton, le Commies ter Alg. Secr., Buitenzorg.
J . C. van Hoeve, Predikant,
Bandjermasin.
M . Knappert, Controleur B . B.,
Manna (Benkoelen).
H . A . Messemaeckers van de Graeff, le Luit, Inf., Bandjermasin.
S. Meihuizen, Ambtenaar ter A l g . Secretarie,
Buitenzorg.
J . G. Moojen, Ambtenaar B . B.,
Temanggoeng.
E . Moresco, Hoofdcommies A l g , Secretarie,
Buitenzorg.
G. F . A . Mullemeister, 2e Comm. A l g . Secretarie,
Mr. C. B . Nederburgh, A l g . Secretarie,
A. J . H . Nunnink, le Comm. A l g . Secretaris,
Mr. J . Paulus, Gouvernements-Secretaris,
Bandjermasin.
N . Plantenga,
Weltevreden.
Dr. C. Rogge, Predikant,
Buitenzorg.
G. J . Staal, Referendaris Algemeene Secretarie,
Bandjermasin.
A. F . A . M . de Vassy, Majoor der Infanterie,
F . C. Vorstman, Secretaris der Residentie Zuider-Oosterafdeeling
van Borneo,
Bandjermasin.
H . P. Wagner, Controleur B . B.,
Pangkadjene (Celebes).
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D. J . K . Wetzelaar, Militair Apotheker,
Bandjermasin.
H . H . de Vos, Temple Court, Beekmanstreet,
New»York.
Mej. M . Leemans, Laan Copes 56,
Den Haag.
Mej. B. v. Rees, Prins Vinckepark,
„ „
N . Brouwer, Oude Singel 238, *
Leiden.
L . H . F . Bertel, Ambt. Secr. *
Hazerswoude.
P. Jong, Comm. Secretarie, Rijnland, *
Leiden.
* Opgegeven door den heer J . B . van Loenen,
„
Jochum W. Dijkstra, 735 Gr. Ville A v . *
Grand Rapids.
J . Burgraaf, 345 N . Lafoyettestreet,
„
„
S. W. v. d. Meulen, 347 N . Unionstreet *
* Opgegeven door Ds. H . Beets.
T. Crock Jr. *
Koog a. d. Zaan.
R. Abercrombie, *
»
»
* Opgegeven door Dr. Vrendenberg, Koog a, d. Zaan.
J . Post, Arts, Stieltjesstraat 4,
Rotterdam.

„MEDEDEELINGEN!
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ank aan allen, die ons het Juli-nummer van 1900 toezonden.
Wij zijn daardoor in staat aan aanvragen om volledige jaargangen van Neerlandia te voldoen. Hoewel niet in den
handel zijn ze verkrijgbaar voor allen, die zich voor 1900 en 1901
als lid doen inschrijven. Elke jaargang wordt dan tegen ff 2.50
toegezonden.
De eerste drie jaargangen, te Gent uitgegeven, zijn niet meer
verkrijgbaar.
Er bestaat alle kans dat het Hoofdbestuur zal slagen in zijn
poging om in Suriname een groep te stichten van het A l g ,
Ned. Verbond.

Voor een te Padang op te richten inlandsche school met
onderwijs in de Nederlandsche taal hebben zich reeds 60 leerlingen aangemeld.

Het Zuid-Afrikaansch Museum te Dordrecht heeft van Z.H.E.
president Kruger ten geschenke ontvangen de eeresabel hem
door de oud-krijgers van Solingen aangeboden.
Frederik Rompel werkt aan een boek over President Steijn.
Slechts drie afdeelingssecretarissen (die van Nijmegen, Oostelijk
Flakkee en Rotterdam) voldeden aan het verzoek van den Secretaris
van groep A om de volledige opgave der afdeelingsbesturen op
te zenden ter opname in het propagandaboekje.
Hoorn, Eindhoven, VGravenhage, Haarlem, Utrecht, Leerdam,
Dordrecht, Leiden, Amsterdam en Schiedam bleven tot heden in
gebreke.
*
Als No 9 der uitgave van het A . N . V . is verschenen: De
Afkomst der Boeren, door Dr. H . T, Colenbrander.
Het voorwoord van den schrijver luidt:
„De wereld heeft, trots het vredesverdrag, met de Boeren nog
niet afgerekend.
Hun strijd om het volksbestaan, die niet gisteren begon, eindigt
niet morgen. Ik acht het een voorrecht hun, juist op dit oogenblik, op aanzoek en door bemiddeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond, den uitslag te mogen toonen van een nieuw
onderzoek naar hun afkomst. Een boom met zulke wortels wordt
niet gemakkelijk uit den bodem gerukt. Hij moge nu ontbladerd
staan door de ongunst van het getij, de oude sappen stijgen nog
op in den stam, en wederom zal hij bloesem dragen".
Wij komen op dit belangrijk boek nader terug.

Nederlanders
Nederlandsch

spreekt

in Vlaamsch

België
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Portretten der Bóeren-Generaals en Commandanten, Gezichten van slagvelden, kampen commandoleven, verwoestingen, stadsgezichten, krijgsverrichtingen, enz,

photographiEn: Prijs per stuk op grijs carton 30

X 36 cM. t

0.90.

Van alle ^Stellingen OCk verkrijgbaar: GLASPLATEN YOOR LICHTBEELDEN EN TOO VERLANTAARNS,
3

3

Prijs per plaat f 1.— grootte 8 X 8 cM. (örootere platen naar. afmeting).
WW Yolledig» opgaaf der voorstellingen wordt op aanvrage gratis toegezonden <tot>r de uitgevers:
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Waaronder een 80tal zooeven uit Zuid-Afrika ontvangen,
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Yerscheneü: rijk geïllustreerd prachtwerk

DIE HELDEN ^ DES BURENKRIEGS.
Bilder und Skizzen nach eigenen Erlebnissen mit 22 PORTRATS,
24 GANZSEITIGEN und 73 TEXT-BILDERN einer Kriegschronik und einer Karte des Kriegsschauplatzes von
FRED.

ROMPEL,

Parlementsberichterstaüer unci Kriegskorrespondent
der „VOLKSSTIMME" in Pretoria,
mit einer Einleitung von General-major z* D. Dr. Albert Pfister.
I N H O U D : Vorwort. — Wie Südafrika zu seiner weltgeschiehtlichen Bedeutung gekommen ist. —
Sitten upd Charakter der Buren. — Der Bur auf dem Kriegspfad. — Ohm Paul und Tante Sanna.—
Das Volkslied von Transvaal, fur Gesang und Klavier. — President M. T. Steyn. — Das Volkslied
des Oranje*Freistaats, für Gesang und Klavier. — A. D. W. Wolmarans. — Cornells Wessels. — Abraham
Fischer. — Dr. W. J. Leyds. — J. W. Reitz. — Komm.-Gen. P. J. Joubert f. — General P. A.
Cronjé. — Komm.-Gen. Louis Botha. — Gen. Chr. de Wet. — Gen. J. H . de la Rey. — Kapitan
Danie Théron f. — Major Albrecht. — Gen. Ben Viljoen. — Richter J. B. M. Hertzog. — Südafrikas
Frauen und Töchter." -— Kleine Chronik des Südafrikanischen Kriegs. — Karte des Kriegsschauplatzes.

Gebonden in rijken kleuren-omslag, fraaien druk op zwaar gesatineerd
papier, groot royal formaat met 119 platen en uitslaand
kaartje oorlogsterrein: f 1.65.
„SIEGEN ODER STER BEN" is een standaardwerk, populair géschreven, naar
officieele en betrouwbare tronnen samengesteld en beoogt aan alle Natiën het volk der
Boeren in zijn beste zonen: hun voornaamste Staatsmannen en Generaals te leeren
kennen en te doen eeren.
Het geeft naast interessante gebeurtenissen uit den oorlog, in kernachtigen, prettigen causerievorm, mededeelingen omtrent zeden, levenswijzen en gewoonten, volksaard en
godvruchtige begrippen der Boeren, alsook omtrent hun Staatsinstellingen.

Vijf en Twintig Duizend Exemplaren
werden reeds afgeleverd*
fiflP*
Geïllustreerd prospectus en de bijzonder gunstige Persbeoordeelingen worden op
aanvrage gratis toegezonden. Verkrijgbaar in eiken solieden boekhandel en bij de uitgevers

HANDBOEK YOOR

RIEKEN EN QEWONDEH.
Genees- en Heelkundige Gids
voor Zuid-Afrika Atjeh * *
* * Oost- en West-lndië
van

DR.,

KE&R

CROSS.

Inspecteur van den geneeskundigen dienst,
2de Druk.
Prijs met 11 afbeeldingen in den tekst,
volledig Alphabetisph register, alsmede
lijst van de geneesmiddelen en hun
Latijnsche benamingen gebonden in
linnen 268 bladzijden f 2.oö
Ieder die uit den aard zijner betrekking in de Tropen moet verblijf
houde schafFe zich dezen p r a c t i s c h e n
Gids aan ten einde zich bij

ziekten, ongevallen en verwondingen
op de

meest eenvoudige wijze
en met de

meest eenvoudige hulpmiddelen
te kunnen verplegen en te genezen.
De le druk was in 4 maanden
uitverkocht.
Prospectus met volledige inhoudsopgave wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
„NEDERLAND."
's-Gravenhage—Pretoria,

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „ N E D E R L A N D ' *

's- Gravenhage-Pretoria.

TECHNIKUM Ml TTWEI DA KONIGREICH SACHSEN.
Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Maschinenbaukunde, Programm etc, kostenlos durch das Sekretariat.
UitgeVers-MaatSChappij „Nederland". 's-Gfavenhage—Dordrecht—Pretoria.
H O O F D K A N T O O R : V G R A V E N H A G E . - Lange Voorhout 6 4 - 6 4 a .
Bijkantoor VOOr Zuid-Afrika: A L G E M E E N E T R A N S V A A L S C H E B O E K H A N D E L (A. T . B . Boekh. P R E T O R I A Postbus 497.)

Uitgave van Werken en Geschriften op velerlei gebied, Kerkboeken enz.
lm- en Exporthandel.

{Belast zich met het uitvoeren van alle

orders.)

Op alle plaatsen der wereld waar Nederlanders gevestigd zijn, worden Agenten en
V e r t e g e n w o o r d i g e r s gevraagd.

Sept. 1902.
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Aangifte Lidmaatschap
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Verschijnt maandelijks.
Voor België :
postabonnement frs. 2.75
ADVERTENTIËN
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Ned. Indië:

Voor België:

Voor Nederland:

Prof. Dr. JULIUS OBRIE, Gent.
HIPP. MEERT, Gent.
L. H. SMEDING, Antwerpen.
J. DE VRIENDT. Schaerbeek bij Brussel.

Prof. Dr. H. KERN, Leiden. Voorzitter,.
Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN, Onder-Voorzitter.
P. J. DE KANTER, Dordrecht, Secr.-Penningm.
Dr. H. J. K IE WIET DE JONGE, Dordrecht.

Alle stukken betreffende NEERLANDIA te zenden aan den heer C. VAN

Jhr. O. VAN DER WIJCK, Den Haag.
J. M. PIJNACKER HORDIJK, Den Haag.
Mr. C. Th. VAN DEVENTER, Den Haag.
H. BOSBOOM, Den Haag.

SON, Dubbeldam bij Dordrecht.

Mocht mij dat nieuws gebeuren, dat ik zage wel en wis,
Vlaanderen 't Waalsche wambuis scheuren, daarin 'tnu ggenepen is.
GuiDO

GEZELLE.

I N H O U D : Ter Gedachtenis. — Het Kortrijksch Congres I. — Een woord aan de Vlaamsche Vrouw, door mej. Dr. J .
NIJLAND.
—
ZUID-AFRIKA.
—
NEDERLAND,
(Een ontmoeting met een Nederlandsch krijgsman,) door J . A . v. D . >STAR.
Kriigsmanstaalzuivering, door Dr. W . Z U I D E M A . VLAANDEREN.
(Uit Vlaanderen.) - O O S T E N W E S T (Verduitsching der
Batakkers.) - Engelsch Onderwijs in Ned.-Indië, door het Bestuur van Groep Ned.-Indië. - Een nieuw Maleisch lydscnrilt
door B . - I N G E Z O N D E N . (Aan leden en niet-leden, door mej. dr. H . C. H . M O Q U E T T E . - Ter Overweging, door O. G U N N I N G . )
ALEIDA

ALLERLEI.

—

NIEUWE

Ter

LEDEN.

—

MEDEDEELINGEN.

—

ADVERTENTIËN.

gedachtenis.

A.

N . V . tot stand en tot bloei komt, dan is dat in de

eerste plaats zijn werk geweest.
hr. M r . T. A . J . van Asch van W y c k , Oud-gouverneur
van Suriname, Minister van Koloniën, is gestorven. In
hem verliest het Algemeen Nederlandsch Verbond een
lid van den Raad van Bijstand, maar meer nog een oprecht
vriend en raadsman, altijd bereid de hulp te verleenen die
van
hem werd gevraagd. Dat is herhaaldelijk gebleken,
maar zijn oprechte belangstelling kwam nooit zoo sterk uit
als onlangs, toen hij bij de pogingen van het Hoofdbestuur
om een Groep Suriname te vestigen, schoon Minister, schoon
o verkropt met werk, persoonlijk zich de moeite gaf van
uitgebreide voorlichting. Indien de Groep Suriname van het

J

En

indien in het A . N V . Nederlandsche mannen zonder

aanzien van kerkelijke of staatkundige richting, voor gemeenschappelijke

belangen

eendrachtig

kunnen

samenwerken,

dan is het Jhr. M r . T. van Asch van Wyck geweest, die
daarvan

zijnerzijds met echte verdraagzaamheid

altijd het

weldadige bewijs heeft gegeven.
Met

oprechte

deelneming vernam het

tijding van zijn dood.
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Het Kortrijksch Congres.
I

I

n

de zitting der Koninklijke Maatschappij van Wetenschappen, den achtsten dezer, begon de Hoogleeraar
Blok zijn verslag van het Kortrijksche Taal- en Letterkundige Congres met een woord van ergernis over de
houding, ook ditmaal, der verslaggevers van eenige onzer
groote bladen. Onder toejuiching der leden zette hij uiteen
van welk een nut die Congressen zijn voor den geheelen
Nederlandschen stam.
In Ons Land, het herrezen wakkere Kaapsche Afrikaan derblad, vereenigd met De Zuid-Afrikaan,
stond 8 A u g .
een beteekenisvol bericht over het toen aanstaand Congres.
In een volgend nummer meldde de redactie dat zij uit
voorzichtigheid ingezonden stukken over dat Congres niet
had geplaatst. E n aan het Congres zelf kwam een telegram,
aangeboden te Kaapstad, luidende: „Dames Worcester. Gods
zegen op uw werk toegewenscht. Weest verzekerd van onze
ondersteuning.''
Om dat telegram te begrijpen, moet men teruggaan tot
de eerste week van December 1900, toen Worcester, aan
de lijn Kaapstad—Bloemfontein, de bedevaartplek was van
duizenden Afrikaanders, waarvan velen, zooals van California,
drie of vier dagen reizens met de kar, 200 mijlen ver, hadden
moeten afleggen om het naaste spoorwegstation te bereiken.
Worcester zelf was door de Engelschen voor deze gelegenheid met kanonnen en loopgraven versterkt; in elke afdeeling
der spoorwagens hadden twee soldaten, ieder in een hoek,
de reizigers verzeld. Te Victoria West waren de in een hotel
op den trein wachtenden midden in den nacht opgehaald en
voor een kapitein gebracht, aan wien zij naam en adres
moesten opgeven en van wien zij, altijd onder militair geleide, weer naar hun tijdelijk verblijf konden terugkeeren.
Worcester hield een Afrikaanderdag. Op zij van het dorp,
in een bosch van blauwgomboomen, waren ongeveer tienduizend mannen en vrouwen bijeen. Op een verhevenheid
zaten J . R . P . de Villiers, dr. Kolbe, advocaat Malan, dr.
Reinecke, dr. Beek, de heer en mevrouw Cronwrigt—Schreiner,
mevrouw A . B . de Villiers (Paarl), mevrouw Roos (Kaapstad), prof. Marais, prof. Muller, de predikanten de Villiers,
Neethling, Marchand en anderen. Meer dan honderd telegrammen van bijval waren ingekomen. Brieven van prof. Hofmeyr
van Stellenbosch, van dr. Leipoldt, van Clanwilliam, van dr.
Moorrees van de Paarl en eindelijk van mevrouw Koopmans—
de Wet van Kaapstad, werden voorgelezen.
De voorzitter, dr. Neethling, herinnerde bij zijn toespraak
hoe deze bijeenkomst niet de eerste was, waarbij de Afrikaanders uit de Kolonie getuigden voor hun vrienden en
verwanten in de Republieken. Vele zulke bijeenkomsten
waren reeds gehouden en de vrouwen waren daar de mannen
voorgegaan, daar hadden door de kracht van haar woord
de vrouwen de mannen aangevuurd. A l s die nu zwegen,
zouden de steenen spreken! Maar zij moesten het doen met
kalmte en gelatenheid.
E n prof. de Vos stond op en deed zijn verslag; hij was
pas uit Engeland terug en vertelde zijn wedervaren. Hoog,
op een tafel, stond hij en na hem de andere sprekers, want
op de banken, onder de boomen, stonden en zaten de duizenden in dichte rijen, tot ver weg. E n na de Vos, C r o n w r i g h t —
Schreiner en na dezen R . P . Botha van Richmond. Toen

kwam in behandeling het voorstel, schriftelijk door Mevr.
Koopmans ingediend: „Wij mannen en vrouwen van ZuidAfrika getuigen dat de hoogste belangen van Z . A . eischen:
„dat een einde zal worden gemaakt aan den oorlog, die een
blijvende erfenis van bitterheid en haat zal achterlaten, en
dat de Republieken hunne onafhankelijkheid behouden, waardoor alleen de vrede van Zuid-Afrika kan worden bestendigd '.
1

Dit was verkort weergegeven, het voorstel. N a een woord
van dr. Reynecke en nadat door den secretaris was meegedeeld dat de afgevaardigden te dezer vergadering 120.000
Afrikaanders vertegenwoordigden, sprak mevrouw van Zijl
en zeide hoe zij daar stond uit nooddrang, uit aandrift van
haar hart, uit trots op haar Afrikaner afkomst. Zij was
als de weduwe die haar penningske offerde in de schatkist.
Zij ried tot aanneming van het voorstel en vroeg dat haar
woorden zouden worden beschouwd, „als een blijk van 't
gevoel dat ligt op de bodem in 't hart van iedere Afrikaansche vrouw.'
1

Wie de geschiedenis van den oorlog kennen, weten het
verder verloop te Worcester. Afgevaardigden werden ten
slotte benoemd om het besluit der vergadering mede te deelen
aan Sir Alfred Milner. Hoe het dezen verging, is bekend.
N u is alles voorbij; de Worcesterdag ligt ver in het verleden. Maar op het Kortrijksch Congres hebben uit datzelfde
Worcester de Afrikaansche vrouwen opnieuw gesproken,
opnieuw getuigenis afgelegd van trouw aan het eens gegeven
woord. Zij hebben gestaard op dat Congres, wetend dat daar
Nederlandsche mannen en vrouwen op verren afstand, door
afstamming en taal verbonden, door gemeenschappelijk verdriet tot vrienden geworden in den geest, ook harer zouden
gedenken. E n zij hebben behoefte gehad dit te getuigen en
te zeggen: rekent op ons.
Wat wonder dat Nederlandsche en Vlaamsche vrouwen
op datzelfde Congres aan haar stamgenooten daar ginds
hebben geantwoord: „Wij hebben de beteekenis van uw
groet begrepen. Rekent ook gij op ons! "
Hier is de weg voor de Nederlandsche, Vlaamsche en
Afrikaansche vrouw tot gemeenschappelijken arbeid voor
een gemeenschappelijk belang: de nationale opvoeding van
het Afrikaansche kind. Samen zullen zij voortaan werken
tot instandhouding van de Nederlandsche taal en daarmee
van het Nederlandsche karakter in Zuid-Afrika. W a t daarvoor noodig zal zijn, dat moet door de Afrikaansche vrouwen
worden gezegd, niet uit Nederland en Vlaanderen worden
voorgeschreven.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond w i l de middelaar
zijn om de Nederlandsche en Vlaamsche vrouwen tot dit
doel bijeen te bregen. Is dat geschied dan trekt het zich
gaarne terug, altijd echter bereid tot steun en medewerking.
Het vraagt enkel voorloopig de namen en adressen van haar
die zich aangetrokken gevoelen tot deze taak, die meer dan
elke andere door alle vrouwen van den Nederlandschen stam
gemeenschappelijk kan worden aanvaard.

Een woord tot de Vlaamsche vrouw. *)

A

ls

u 't hart tot spreken dringt, zoo spreek, zegt onze
dichter de Genestet; omdat mij nu ' t h a r t drong tot
spreken, op deze plaats, in deze omgeving, heb ik verzocht, eenige oogenblikken het woord te mogen voeren. Ik
*) Rede, gehouden op het Kortrijksch Congres.
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ben hier onder geestverwanten, dat geeft moed. Ik weet,
dat, wat mij in deze dagen beweegt, heftig aandoet, ook U
allen treft, ik weet, clat wij dezer dagen hetzelfde voelen
en als 'n levensschat zwijgend in ons zullen bergen. Zie, ik
wilde in dienst van ons Algemeen Nederlandsch Verbond
nog eens helder ons ideeël streven ons voor oogen stellen
ter opwekking tot den goeden strijd, als Noord-Nederlandsche
dankbaar voor wat de Vlaamsche Beweging al tot stand
bracht. A l s vrouw denk ik daarbij als van zelf aan vele
mijner Vlaamsche zusters, tot wie ik vol eerbiedige bewondering opzie, omdat zij kloek en koen den zwaren strijd
hebben aanvaard, zonder deinzen schrap tegen den vijand,
den zwaren strijd hier in 't Zuiden voor eigen taal en volksleven. A l s ik hoor, wat sommige Vlaamsche vrouwen voor
de zaak over hebben, en hoe ze strijden, onvermoeid, dan
sta ik als Noord-Nederlandsche beschaamd. O, wij hebben
't zooveel gemakkelijker, en daarom zijn wij ook vaak zooveel ti*ager. 'n Woord van warme bewondering daarom
van
eerbied, aan de voor eigen taal moedig strijdende
Vlaamsche vrouwen, gering nog maar in aantal, groot toch
al van invloed! Want velen, bij U als bij ons, zijn nog
onverschillig, begrijpen U w beweging, ons algemeen Nederlandsch streven niet, kennen niet 't belang van de toekomst.
Zou 't ook kunnen wezen, omdat ze alles klein 2ien, als enkel
Vlaamsch-bedoelend ? E n — ff>'oot moeten we kunnen zien,
om groot te kunnen voelen", 't kloeke levenswoord, waarmee
onze romanschrijfster Mevr. Bosboom-Toussaint haar kunstloopbaan begon.

lijkwa afgerukt ? — Denkt aan U w Gulden Sporenslag, voor
geheel de denkende wereld 't onvergankelijk historiebewijs,
dat stoere volkskracht in zelfbewuste daad overwinnen moet
ijdele praal en dwang van uiterlijken wereldschijn — daadvervulling, van wat vijftig jaar vroeger U w geestige Reinaert
in 't woord had voorzegd, waarvoor U w Maerlant had gewei kt
en geleefd. Denkt aan de schatten van stille vroomheid;
middellijk en rechtstreeks Europa gebracht door U w Ruysbroec,
U w Memling. Denkt aan onzen Erasmus, Rembrandt, Hugo
de Groot, en zooveel anderen, eenvoudige Hollanders, die
uit ons drassig nevelland van lichtvictorie spraken. Denkt
ook aan Zuid-Afrika, dat gezwicht voor brutale overmacht
van leugen, geld en kanonnen, groot toch in z'n nederlaag,
alle volken eerbied afdwingt voor den Nederlandschen stam,
die geknakt, geknot, niet afgehouwen, in nieuwe loten nieuwen
levensgroei belooft. De Nederlandsche stam in Noord en
Zuid, in Oost en West, heeft 'n wereldroeping: Nederlandsch
denken, Nederlandsch handelen, Nederlandsche beschaving,
Nederlandsche kunst, ze hebben Europa levensschatten
gebracht, — de Geschiedenis geeft ons de feiten, en dat is
de vaste grondslag, waarop we staan om voort te bouwen
— en ze zullen de volkerengemeenschap licht blijven brengen,
als de Nederlanders zelf zich hun wereldroeping maar bewust
willen worden. Ons Algeme:n Nederlandsch Verbond roept
ze samen, die doordrongen van hun stamroeping, in 'n
toekomst gelooven en aan die toekomst willen werken, 't
Geeft ons allen, stamgenooten, 't zelfde ideaal, versterking
van ons stamvoelen door eigen taal, eigen kunst — verZie, 't leven van alledag met z'n sleur van nietige kleinig- sterking van ons stamvoelen in fier bewustzijn van 'n
heden, schijnbaar onbelangrijke schakeltjes, kan ons zoo wereldtaak. W i e gelooft in zichzelf is sterk ! Daarom —- geloof,
geheel in beslag nemen, dat w e als blind worden voor het geloof en twijfel niet, geloof alleen geeft kracht tot handelen !
ideeël e, dat altijd boven de stof zweeft, als wij maar oog E n nu richt ik mij weer in 't bizonder tot U , Vlaamsche
vrouwen hier tegenwoordig. E r zijn er misschien onder U ,
hebben 't heerlijk lichtbeeld te zien. Ieder heeft zoo z'n
gewone belangen, z'n eigen richting van geest en leven, di.e tot nu toe nog onverschillig misschien, niet hebt meedie hij, om gelukkig te zijn, gaan moet. E n zoo werken we gestreden, weinig Vlaamsch spreekt, niet Nederlandsch U
naast en met elkaar voort, duizenden, millioenen stam- daarom voelen kunt, maar toch niet geheel onverschillig zijt,
wat U w hierzijn immers alleen verklaren kan. U roep ik
genooten, zonder elkaar te kennen, zonder zelfs iets van
met
ons op tot den strijd voor eigen taal, eigen volksleven.
elkaar te weten, ieder den eigen arbeid, samen het groote
levenswerk, waarvan we samenstel noch bestemming door- Want U w Vlaamsche Beweging wil immers volksontwikkeling
door eigen taal. de eenig mogelijke, en dan alleen zal ze
gronden, dag aan dag 't zelfde, omdat 't ons als mensch gesteld
is voor 't dagelijksch brood te werken. Maar dan komen er kunnen zegevieren, als de Vlaamsche vrouwen zich haar
uren, dat 't ons dor van geest door den zwaren materielast plaats in die Beweging bewust worden. U w volk rekent op
U, kent Uw verantwoordelijkheid!
moeielijk begint te vallen, dat 't ons bang wordt in dien
wereldstroom van werken, denken, voelen, dat we vastheid
Spreekt toch U w Moedertaal, vooral in 't huisgezin, en geen
zoeken van voet, om als 't „waarom", „waartoe" 'n antwoord andere. A l s ge tot U zelf inkeert, Vlaamsche vrouwen, moet
vraagt, met rustigen blik om ons heen te zien. Steeds ge u naar gezonden natuurgroei Vlaamsch, d. i . Nederlandsen
weer ervaren we dan, dat alleen gezien in hooger licht, gevoelen. U w roeping is zooals ge zijt te zijn ! O, ik weet wel,
alleen groot gezien, ons zorgleven van alledag den geest dat dit voor U lang niet gemakkelijk is, en ge met heel wat
voldoen kan.
vooroordeelen van zoogenaamde beschaving en uiterlijken
Onze eeuw met haar wereldworsteling van een Arbeid, modezin te kampen hebt, dag aan dag, altijd w eer 't zelfde
die den billijken eisch stelt van loon naar werk in volle grievende gevoel, dat men U w moedertaal minacht, dat
waarde-erkenning, internationaal in haar uitingen door
Vlaamsch, dat immers nooit in één adem kan genoemd
verzet tegen 'n gemeenschappelijken vijand, dreigt nationaliteit worden met hun Fransch! Maar ge strijdt immers niet alleen
uit te wisschen, te verwerpen als verouderd begrip, maar — voor U w eigen Vlaamsch, ge strijdt voor 'n Nederlandsche
zou daarmee natuurgroei loochenen, natuurgroei van indivi- beschaving! Moedig daarom voorwaarts, met 'n koninklijk:
dueel volksvoelen. Eigenaardig, dat wij daarom juist in onzen ik vergeef 't hun, ze weten niet, wat ze doen. Gij hebt
tijd allerwegen zien naast dat internationaal historisch te immers U w heerlijk ideaal, het lichtbeeld, dat U voorzweeft,
verklaren volkstrachten, 'n bewust gekweekte nationaliteit, dat U den Vlaamschen taalstrijd, geheel de Vlaamsche
volksvoelen als natuurgroei aanvaard, volksvoelen, dat als volksbeweging als 'n Europeesehen beschavingsstrijd doet zien,
plicht zich ten ideaal moet stellen: eigen gezond stamleven groot, in hooger licht, in dienst van den Nederlandschen
in dienst van de gemeenschap door kweeking, ontwikkeling, stam: wat het verleden geweest is, kan de toekomst worden,
ontplooiing van zijn beste krachten, in bewuste vervulling aan ons het geloof en door het geloof de daad! W i j , vrouwen,
dus van "n wereldroeping. — In stoeien, soberen eenvoud vermogen zooveel door onze trouw in het kleine, waar onze
doen wat de hand vindt om te doen, zonder snoeverij en werkkring veelal in het stille ligt, maar dat kleine dan ook
uiterlijke mooi-doenerij trouw en eerlijk, den voet onwankel- altijd groot gezien, en elke teleurstelling, die verlammend
baar vast in de werkelijkheid, 't oog star-vast in ruimen blik,
met ontmoediging dreigt, overwonnen door 't geloofswoord:
stug-ernstig in woord en daad, maar warm van hart, koen
zaaier, zaai in Gods naam voort! U w Willems, Conscience,
van geest, zijn 't niet de mooie Nederlandsche volkseigen- Ledeganck, ze hebben nooit gewanhoopt, en zie, wat 'n
schappen, waaraan Europa dankt vrijheid van geest en goed? machtige Nederlandsche stroom U w Vlaamsche Beweging
Noord en Zuid vullen elkaar hierin aan. Denkt aan U w na hen al geworden is. Daarom, trouw in 't kleine, houdt vast
eigen grootsch Vlaamsch verleden van stoffelijke en geestelijke
Uw Moedertaal, trouw aan onze leus: in alles Nederlandsch!
beschaving, die Europa eens het licht heeft g e b r a c h t - - e n
J . ALEIDA NCJLAND.
Vlaanderens Genius heeft U w Vlaamsche maagd immers de
;
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ZUID-AFRIKA
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e generaals hebben nieuw leven in de belangstelling
voor de Boerenzaak gebracht. Nieuw leven? Had die
belangstelling dan opwekking noodig? Dat had ze.
Een winnende zaak boeit de menigte, van de verliezende
keert zij zich af.
De menigte is als de Indianen, gelijk wij lazen in onze
jongensboeken: zoolang ze den blanken vijand aan konden,
waren zij dapper, vermetel, maar hadden zij een nederlaag
geleden, dan was de moed eruit.
Zoolang het publiek kon lezen van de verliezen, die de
Boeren de khakies toebrachten, kon 't niet genoeg van den
oorlog hooren, maar toen de Boeren 't verloren hadden,
moest men de menschen liefst met de zaak maar niet meer
aankomen.
E n dan die vrede, niet waar? W e hadden er zoo op gerekend, dat de Boeren zouden overwinnen of sterven. E n
nu hadden zij zich gewonnen gegeven en ze waren niet
dood. Mocht dat wel? Neen, 't was met dien vrede niet in
den haak. Ze hadden 't best nog langer kunnen uithouden.
Zoo werd er gepraat. E n toen gaandeweg kwamen de
bizonderheden los. Daar was het Besluit van Vereeniging,
uiteenzettende de redenen waarom de vertegenwoordigers
van de Boeren dezen vrede aanvaard hadden : dat was overtuigend, dachten wij. E n het bleek, dat de burgers te velde
hoe slagvaardig en strijdlustig zij nog waren, zich vol vertrouwen onderwierpen aan het betere inzicht van hun voormannen.
N u zou men denken,' dat de menschen buiten Zuid-Afrika
erkenden, dat als die mannen, die onbedwingbare kommando's
den tegenstand opgaven, zij er wel duchtig redenen voor
hadden. Neen toch! Men kan hooren, dat de menschen hier
in Europa 't nog eens goed uitgelegd willen hebben, hoe
dat toegegaan is met dien vrede; dat hefc vertrouwen in
de Boeren beschaamd is, en men dat vertrouwen terug moet
hebben voor men hun zaak weer ten harte neemt. E n de
generaals moeten nu maar eens vertellen, hoe ' t e r meezit!
Mijne vrienden, laten wij ons niet belachelijk maken. De
Boeren hebben niet gevochten voor het genoegen van de
Europeesche galerij. W i j zullen 't ons moeten getroosten,
dat zij vrede hebben gemaakt zonder ons geraadpleegd te
hebben. Zij hebben wel in hun eentje tegen het Britsche
Rijk moeten vechten. A l s zij er mee wilden ophouden,
hoefden zij 't ons toch niet te vragen. E n of de menigte
hier te lande of in Europa dien vrede maar zoo-zoo vindt,
komt er voor de Boeren toch eigenlijk niet erg op aan,
is ' t w e l ?
E n nu staat 't nog zoo, dat voor ieder verstandig mensch,
die kennis w i l nemen van wat er reeds over het einde van
den oorlog bekend is geworden; die niet het oor leent aan
den achterklap, welke bij een dergelijke beslissing altijd aan
den gang gaat; die de berichten, ook van menschen die
uit Zuid-Afrika komen, naar bun innerlijke waarde en zooveel mogelijk naar den zegsman beoordeelt, — 't staat nog
zoo, dat voor i ?der verstandig mensch de vrede van Pretoria
alleszins gerechtvaardigd is.

Maar hoe dit zij, de generaals hebben weer leven in de
brouwerij gebracht. E n in de geestdrift, waarmede het volk
te Rotterdam en in den Haag hen toegejuicht heeft, meenen
wij iets te ontdekken van de overtuiging, die er bij enkelen al
aanstonds is geweest en waartoe wij zoovelen mogelijk moeten
brengen, de overtuiging, dat de zaak der Boeren geen verloren zaak is.

Zoo is, dit geloove men vrij, de overtuiging van het
Boerenvolk zelf. Men heeft het in het Vereenigings-besluit
reeds aangewezen en ook in Engeland is 't opgemerkt, dat
de vertegenwoordigers van de burgers in den aanhef van
dat stuk zeggen: Wij meenen dat ons volk, krachtens zijn
geschiedenis en krachtens zijn lijden, aanspraak heeft op
de onafhankelijkheid; en aan het slot: wij vertrouwen dat
ons volk onder het Engelsche bestuur meer en meer zal
deelachtig worden waarop het aanspraak heeft. Is dat
duidelijk ?
Men hoeft daarom niet te gelooven, dat de Boeren nu al
aan opstand denken; dat zij over een paar jaar weer naar
het geweer zullen grijpen. A l s het daartoe nog eens komt,
zal het niet zoo spoedig wezen. Voor de Boeren weer een
oorlog beginnen tegen een zoo wreeden vijand met het
vooruitzicht van nieuwe gruwelen, aan vrouwen en kinderen
bedreven, moeten er erge dingen gebeuren.
E r is echter een andere weg om tot een onafhankelijk
volksbestaan te komen, de grondwettige weg. E n dien
zullen de Boeren opgaan,, zoodra zij er toe in staat zijn.
N u is het eerst zaak om de verbrande huizen weer op te
bouwen, den veestapel te herstellen, zich voor armoede te
bewaren met andere woorden. De Afrikaanders vertrouwen
in hun toekomst, maar dan moeten zij niet de paria's in
hun eigen land worden. E n Engeland w i l ze er toe maken.
De verwoesting van het bezit der Boeren is op enkele
afgelegen streken na bijna volkomen. Dat bezit moet hersteld. W a t hun nog voor een goed deel gelaten is, is het
land. Maar met dat land alleen kunnen zij niets uitrichten.
E n als zij geen geld krijgen om het huis weer op te zetten,
vee en landbouwbenoodigdheden te koopen, hun belasting
of rente op hypotheek te betalen, dan moeten zij het land
verkoopen. E n de Engelsche regeering en Engelsche kapitalisten staan klaar om er geld voor te geven. A l wat de
Boeren van de hand moeten doen kunnen zij aan den Engelschman kwijt raken. Hoe meer hoe liever. E n het werk van de
kolonisatie met Engelschen is ijverig aan den gang. De
Britsche stam schiet wortelen in den Afrikaanschen bodem.

V a n het hoogste belang is het dus om de Boeren aan
geld te helpen opdat zij hun land kunnen behouden. E n
daar zij juist nu nijpend geldgebrek hebben, is het zaak
dat er snel gehandeld wordt. In ons vorig nummer schreven
wij: „Is het Hollandsche kapitaal op zijn post om te verhoeden, dat alles (alle land) in Engelsche handen overgaat ?
Wij hooren weinig of niets daarvan Maar dat is ook niet
noodig, 't is zelfs beter van niet. A l s men maar bezig is."
Welnu, men is niet bezig. Voor het behoud van de scholen,
waarover wij ook schreven, is er al iets gedaan en zal er
wel meer gebeuren, maar dringender noodig is voorshands
het andere, en daarvoor gebeurt weinig of niets
Zal het altijd zoo met ons lief vaderland wezen? De
gelegenheid laten voorbijgaan en achterna jammeren? E n
nu is er hier niet eens sprake van geld geven, het is geld
beleggen, en menschen die het weten kunnen verzekeren
ons, dat dit een goede geldbelegging is. Zie eens hoe de
Engelschen hun ponden voor Vrijstaatsch en Transvaalsch
land veil hebben. De prijs van het land is na den oorlog
ongezond hoog gestegen, maar het land is zeker veel meer
waard dan wat het voor den oorlog kostte. E r is veel meer
van te maken. Laat men toch zijn eigen belang, het belang
van de Boeren, het belang vau den Nederlandschen stam
begrijpen, en toetasten. Met wat ondernemingsgeest en een
paar kundige en vertrouwde mannen, die van raad dienen,
kan men aan den slag gaan.
Men kan alvast beginnen met een maatschappij te steunen,
waarvan wij dezer dagen het onderstaande in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant lazen. W i j nemen om het belang
van de zaak het geheele stuk over, waarbij wij ons — als
ten deze geheel onbevoegd — onthouden van eenig oordeel
over de financieele zijde vau de onderneming. W i j zeggen alleen:
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onderzoek deze zaak en als zij goed blijkt, steun haar dan
zooveel gij kunt en snel. Hier is 't stuk uit de N . R . C t . :
Het bestuur der Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Hypotheekbank
(directeur mr. H. Cosman), te Amsterdam, heeft, in het jongste
jaarverslag dier instelling, melding gemaakt van haar plan om, te
geschikter tijd, eene landbouw-afdeeling te openen In verband met
dat plan, waaraan nu een begin van uitvoering is gegeven, heeft
het bestuur eene circulaire verspreid, waarin het volgende wordt
aangevoerd:
„Tot dusverre lag ons arbeidsgebied voor verreweg het grootste
deel in de bevolkingscentra van Transvaal. Wij meenen thans onze
werkzaamheden te kunnen uitbreiden door der landbouwende
bevolking ten noorden en ten zuiden van de Vaalrivier gelegenheid
te geven zich op billijke voorwaarden cle gelden te verschaffen,
welke zij noodig zal hebben, om haar bedrijf te hervatten.
„Wij weten, dat daartoe een zeer groote som noodig zal wezen;
ook, dat wij hoogstwaarschijnlijk niet in staat zullen zijn, alle aanvragen te bevredigen. Wij zullen derhalve de uit te zetten bijdragen
tot het allernoodigste beperken. Om velen van dienst te kunnen
zijn, leenen wij aan ieder slechts zooveel, als hij hoog noodig heeft,
ook al zou de waarde van het verbonden onroerend goed een grooter
voorschot veilig gedoogen.
„Wij stellen de rente zeer laag, en de gelegenheid tot aflossing
maken wij zeer ruim.
„Door toepassing van deze beginselen vertrouwen wij te zullen
bereiken, dat velen bij ons de middelen zullen vinden tot het voortzetten van hun bedrijf, zonder druk van zware verplichtingen, zonder
verkoop, geheel of ten deele, van hun grondbezit.
„ Bij dit systeem van kleine leeningen, lage rente en gemakkelijke
aflossing zullen executies vanzelf uitblijven, tot voordeel van onze
geldnemers, tot veiligheid van ons als geldgevers."
Ten einde nu de nieuwe afdeeling nut te kunnen laten stichten,
moet de Hypotheekbank over ruime middelen kunnen beschikken;
en daarom heeft het bestuur besloten 4V2 pOt. pandbrieven van
ƒ 1000 beschikbaar te stellen tegen den beurskoers van den dag,
doch niet beneden pari. Herinnerend dat de Bank steeds stipt, ook
gedurende de oorlogsjaren, de rente op hare pandbrieven heeft
voldaan, verklaart het bestuur nog dat thans, „slechts weinige
maanden na het einde van den oorlog",' naast het bedrag der uitstaande pandbrieven ad /'2.700.000, het op het aandeelen-kapitaal
der Bank gestorte bedrag van ƒ850.000 ten volle in hare activa
aanwezig is.
1

*

*

*

Voor de scholen steekt men gelukkig al de handen uit de
mouwen. Dat heeft men 0 . a. te Kortrijk gezien. E n om in
de eerste behoeften, tot handhaving van de enkele nog bestaande Hollandsche scholen, te voorzien zijn er niet aanstonds kapitalen noodig Die zullen later noodig wezen, in
den grooten strijd om de school, die er zeker komt.
E n ook hiermee dient niet te lang gewacht. Zijn de kinderen der Boeren eenmaal op een Engelsche school gewend,
dan zal 't slecht gaan ze er af te krijgen. E n de strijd zal
om het kind wezen. Men weet hoe Engeland het middel
gevonden heeft om op kostscholen alvast de weezen op te
bergen. E n het Hollandsch, de landstaal, wordt van de
scholen nagenoeg verbannen.
Gelukkig dat de school, hoe belangrijk ook, niet alles is.
Het ouderlijk huis is meer, en de taal, die de moeders het
opkomende Boerengeslacht zullen leeren, is het Afrikaansch,
en in het Afrikaansch zullen de kleinen van Engelands schande
hooren, en het Afrikaansche lied zal zingen van de helden
der Boeren.
Evenwel, het onderwijs vermag veel, en waarschijnlijk zal
in de toekomst ons volk de Boeren het best kunnen helpen
door hen in het bezit van Hollandsche scholen te handhaven. De heer H . J . Louw uit Johannesburg heeft te
Kortrijk daartoe nog eens opgewekt. Hij heeft zijn redevoering uitgegeven, en wij lezen:
„Zoolang wij Afrikaanders onze taal behouden, blijven wij
eene eigen natie, voor wie nog niet alles verloren is
Onze Hollandsche taal zal in de eerstkomende tijden het
bolwerk moeten vormen, waarachter wij ons versterken tegen
den vijand, het sjmbool onzer eenheid, het middel, dat ons
volk er voor bewaren moet op te gaan in het Engelsche ras."
E n dan: „Het voornaamste middel tot handhaving en bevordering van onze schoone moedertaal is goed en degelijk
onderwijs
Gij, onze broeders moet bijspringen; gij moet,
al is het slechts voor de eerste jaren, een fonds bijeen-

brengen, met behulp waarvan degelijke onderwijzers, die taal
en volk liefhebben, worden uitgezonden ; de scholen in ZuidAfrika geldelijk worden gesteund, voor goede boeken wordt
gezorgd."
Ja, dat is noodig. Want in de eerste jaren is de Boer
zeker niet bij machte om zelf het vrije onderwijs te bekostigen. E n komt de school, die naar zijn hart is, hem te
duur uit, dan moet hij zijn kinderen wel naar de Engelsche
school zenden, en deze zal 't hem wel gemakkelijk maken.

Te Kortrijk is ook lang en breed gesproken over de vraag
of Hollandsch dan wel Afrikaansch de taal van de Afrikaanders moet wezen, en in verband daarmede over de spellingkwestie. W e zullen het debat hier niet heropenen, maar
veroorloven ons een paar opmerkingen.
Vooreerst zouden wij willen zeggen, dat men niet van te
voren en vooral niet van buitenaf kan verordenen wat de
taal van Zuid-Afrika zal worden. A l was men 't er over
eens, Afrikaanders en Nederlanders in het algemeen, dat het
beschaafde Hollandsch de taal moet worden, de spraakmakende
gemeente gaat haar gang. Het schijnt dus verstandiger om
zich over de kwestie niet warm te maken.
Maar onderwijs in het Hollandsch, de schrijftaal van den
Nederlandschen stam — als wij er gemakshalve dien naam
aan mogen geven — wordt, meenen wij, in Zuid-Afrika
algemeen gewenscht. Op al de scholen — wij spreken niet
van Engelsche scholen — zal dus les gegeven worden in
het Hollandsch, zooveel mogelijk door onderwijzers die het
ook behoorlijk spreken. E n om dat de kinderen goed in te
prenten, zal de onderwijzer ook buiten het taalonderwijs,
denken wij, Hollandsch spreken. In het Afrikaansch behoeven de kinderen voorshands niet onderricht te worden.
Dat spreken zij van zelf. Misschien zou t wenschelijk zijn
hen later ook in het behoorlijk schrijven van het Afrikaansch
te onderrichten. A a n den tijd kan men het dan overlaten
wat er van het Afrikaansch onder de gedurige aanraking
met het Hollandsch worden zal.
Voor dat onderwijs in het Hollandsch moet er voor de
Afrikaansche jeugd vereenvoudigde spelling wezen. Ook dit
is, dunkt ons, nauwelijks meer een kwestie. Eenige jaren
voor den oorlog is er een samenkomst in Zuid-Afrika geweest van mannen, die gezag van spreken hadden, en die
hebben beslist dat 't Hollandsch alleen als het ontdaan wordt
van moeilijke en reeds in de spreektaal uitgestooten vormen
en als het zooveel mogelijk, althans meer dan tegenwoordig,
fonetisch geschreven wordt, op den duur voor de Afrikaanders aannemelijk zou zijn.
Blijft nog over de vraag of Nederland om zijn beschaving,
in boeken neergelegd, voor het Afrikaander volk toegankelijk te maken, bereid is zijn taal eenvoudiger te schrijven.
Het blijkt, dat Nederland daar nog niet aan w i l , en nog
minder Vlaanderland. E n de Vlamingen met ongelijk meer
recht dan de Nederlanders, want van deze wordt alleen
verlangd, dat zij zullen schrijven meer overeenkomstig hun
spreken; de Vlamingen zouden in enkele opzichten hun
spreektaal geweld moeten aandoen. E n dat zij voor zich
daarvoor bedanken, is juist gezien.
N u moeten de Afrikaanders maar weten wat 't beste i s :
trachten de Hollandsche boeken en tijdschriften te lezen
zooals zij zijn, of zich een bibliotheek vormen van boeken
in vereenvoudigde spelling overgebracht.
Het bezwaar is, dunkt ons, zoo groot niet. Zij die een bepaalde studie van de Nederlandsche letterkunde willen maken
of in het algemeen geregeld Nederlandsche boeken willen
lezen, kunnen zich gemakkelijk over de moeielijkheden van
de taal heenzetten. Voor het onderwijs en voor de groote
menigte, die betrekkelijk weinig leest, zouden een aantal
boeken, die er 't meeste voor in aanmerking komen, in een
vereenvoudigd Hollandsch overgebracht kunnen worden.
Zooals immers de Statenoverzetting in nieuwerwetsch Hollandsch overgebracht is.
1
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E n dan kon er te Kaapstad of Bloemfontein of Pretoria
een tijdschrift uitgegeven worden, zoo iets als onze Wetenschappelijke BJaden, waarin men artikelen uit de Nederlandsche periodieke pers in vereenvoudigde spelling kon
overnemen. Op den duur zou er voor meer dan een tijdschrift plaats wezen en kon men den arbeid verdeelen; het
eene zou populair-wetenschappelijke opstellen kunnen opnemen,
het andere letterkundige enz.
Wij zouden over dit onderwerp nog eenige opmerkingen
willen maken, maar bewaren ze liever voor een volgende
aflevering.

die beschouwing te begrijpen; hoewel, de zanger niet had mogen
vergeten, dat zijne voorouders óók oorlog hadden gevoerd; en dat
daaruit de vrijheid en grootheid van zijn land waren geboren.
De tijd van Napoleon heeft het dienstplichtleger geschapen;
Noord-Nederland heeft na dertig jaar tobbens een leger zonder
plaatsvervangers verkregen, waar het Zuid nog vruchteloos naar
streeft; thans heeft Afrikaansch Nederland ons de oogen geopend voor de kracht van een volksleger. Maar dat leger moet
dan ook een volkseigen taal hebben. Ik meen daarom, dat het
onderstaande den Groot-Nederlanders welkom zal zijn. Op volledigheid maakt de reeks geen aanspraak. Eenige onvertaalbare woorden zullen er ook wel altijd overblijven. Dit mag ons echter niet
weerhouden van streven om hun aantal zoo klein mogelijk te
maken!

Affuit.
Alarm.
Appel.
Arrest.
Bajonet.
Bandoulière, enMBa
Banket.
Barrikade.
Bastion.
Eene ontmoeting met een N e d e r l a n d s c h
Bataillon.
Brigadier.
Krijgsman.
Cachot.
Can tine.
Plaats der handeling: Wachtschip Hellevoetsluis een paar Carré.
jaar geleden. —
Carré!, formeert's Nachts, zóó laat — t i k ! t i k ! t i k ! ! op je hut. . .
Chacot.
„Mijnheer! 't is tijd voor de rond! . . ."
Chambrée.
Opgestaan, je aangekleed, als 't erg donker was een Charge.
mannetje met een lantaarn voor je uit en dan ging het Chevron.
de valreep af, de straat op, en verder langs de barakken. Cordon (aan 't geweer).
„
(van schildwachten).
Hellevoetsluis op z'n stilst. . . .
Conrtine.
't Knarsen van een zware deur die toegang geeft tot
Defileeren.
de Rijks Marinewerf, daarna een soort gang tusschen het
Deserteur.
ijzeren hek dat de werf afsluit en de wallen die de grenzen
Discipline.
van de vesting aangeven.
Dragon.
Hier liepen op verschillende afstanden mariniers ter be- Dragonder.
waking van 's Lands goederen en 't was om zich van de Escouade.
waakzaamheid der schildwachten te overtuigen, dat op Exercitie.
willekeurige en verschillende tijden van den nacht, door de Fan jon.
Flank.
officieren van het wachtschip ronden werden gemaakt.
„ j in deDus „vooruit"" op het met sintels bestrooide pad! . .
„ , uit deH a l t ! W er-da ?!! klonk het een eindje verder in de nachteFort.
lijke stilte, 't meest begrijpelijk voor een Duitscher.
Forteres.
„Rond" werd dan teruggeroepen.
"FJouragères.
Eens gebeurde het dat een jong matroos die mij bijlichtte, Fourier.
denkende dat ik mij op die wijze vormelijk aan den schild- Galon.
Garde.
wacht voorstelde, zeide dat hij Hendriks heette.
, en-!
Maar nog was de weg versperd; een gevelde bajonnet
blonk in het flauwe schijnsel van de lantaarn of van de Genie.
Glacis.
maan.
Guide-rechts (links).
„ Avanceer met contrasigné"!!
werd je toegeroepen.
Haie, en.
Een gewoon Nederlander zou nu heelemaal niet meer Infanterie.
weten met wat voor landsman hij te doen had, maar je was Huzaar.
aan die dingen gewend en je noemde de een of andere naam, Jaillonneur.
die in het vindingrijke brein van den eersten officier voor Kanon.
deze gelegenheid en voor dien nacht was uitgedacht en die Kapitein.
Kapotjas.
als een tooverwoord werkte.
Kavallerie.
„Passeer!" klonk het dan terug.
Kazerne.
Hiermede was de ontmoeting met een Nederlandsch krijgsKolonel.
man afgeloopen.
Kompagnie.
Korporaal.
J. A.
V A N D E R STAR.
Korporaal-planton.
Kuras.
Kwartier.
Krijgsmans-taalzuivering.
Marsch.
Marsch!
Een achttiend' eenwsch dichter heeft de Nederlandsche taal
„
looppas,geprezen, omdat zij geen namen had voor:
Mars che eren.
Het tuig, dat donders aan doet snellen,
Menage.
En rang der dienaars van den dood.
Milicien.
In den tijd der kabinets-oorlogen. met door ronselaarsstreken Militair
(bijv. nw.).
gevormde en door den korporaalsstok bijeengehouden legers, was
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rolpaard. {})
gerucht.
afroep.
hechtenis.
opsteker.
schuin.
borstwering.
versperring, dam.
bolwerk.
vendel. ( )
zie korporaal.
bok, kot.
haard, jachtweide.
vierhoek.
in vier-hoek!
stormhoed.
kamer.
storm.
keper.
riem.
reeks, keten.
gordijn.
optrekken.
weglooper.
tucht.
kwast.
zware ruiter.
deel, vleugel, helft. (*)
oefening.
vlagje.
zijde.
2

j zij-waarts.
burcht.
blokhuis.
vangsnoeren. (')
drost.
boord.
lijfvvacht.
gevechts-stand! (")
bouwers.
glooiing.
ziet-rechts (links)!
weerszij ds.
voetvolk.
lichte ruiter.
vleugelman.
vuurmond. ( )
homan. (~)
schanslooper.
paardenvolk, ruiterij.
huis.
overste.
bende.
wijfel. ('0
keukenmeester.
pantser.
verblijf.
tocht.
gaat!
loop!
trekken, gaan.
kost.
lo teling,
krijgsman.
krijgsmans-, krijgs-, oorlogsn
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Militie.
Mortier.
Panache.
Pareeren.
Parlementair.
Pompon.
Ponjaard.
Post.
opPosteeren.
Prévöt.
Provoost.
-geweldiger.
Rapport.
Recruut.
Repeteergeweer.
Sabel, infanteriegeniekavellerieSaluut.
Salvo.
Sapeurs, Mineurs enSectie.
Serjant.
„
Majoor.
Soutien.
Subordinatie.
Talud.
Tamboer.
Tamboer!
Tenue.
Tirailleeren.
Ulaan.
Uniform.
„

(bijv. n.w.).

Vedette.

heirban.
bomketel.
pluim.
weren. ( )
spreker, gezant.
knop.
dolk.
plaats.
op kijk.
plaatsen, uitzetten,
gezel.
gevangenis.
geweldiger, bode.
verslag.
nieuweling.
snelgeweer.
houwer.
kapmes.
p alias, houwdegen.
groet.
laag.
delvers. "
kluft.
wachtmeester. ( j
opperwachtm.
steun.
ondergeschiktheid,
berm.
tromslager.
trom!
kleeding.
uitzwermen.
speerruiter.
dienstkleeding.
10

12

eenparig.

ruiterwacht.
Dr. W. ZüIDEMA.

De schijnbare rust der Vlaamsche Beweging was dan ook maar
oppervlakkig. „Stille waters hebben diepe gronden" en in die
diepten woelde het leven onverpoosd. Het 27e Taal- en Letterkundig Congres bracht vele Nederlanders naar Vlaanderen en
leerde hen ons land, ons volk, onze beweging kennen. En wie
ze kent, leert ze ook wel liefhebben en steunen.
Wie onder de Vlamingen het Congres mochten meemaken,
hebben er een schat vergaard van kennis en liefde: zij leerden
beter begrijpen wat Groot-Nederland is. Zij voelden, bijna stoffelijk
tastbaar, zich omsloten door den band, die al Groot-Nederland's
kinderen vereenigt, en onbekenden van gisteren werden hun nieuwe
vrienden, die zij met vreugde opnamen in hun hart en wier
waardeering en sympathie hen rijker maakten en beter. En ja,
die vriendschap zal vruchten dragen voor de Vlaamsche Beweging
wier juiste plaats in den algemeenen strijd voor ons stambehoud
zij thans duidelijker afgeteekend zien.
Maar ook de Vlaamschgezinden, die aan het Congres geen deel
namen, rustten slechts in schijn uit van verleden strijd. Zij deden
waar zij ook vertoefden, het Vlaamsche woord weerklinken, zij
wakkerden allen, met wie zij omgingen aan tot vasthouden aan
eigen taal; zij , leerden door voorbeelden hoe den eerbied voor
ons goed recht moet worden verkregen, zij wekten fierheid over
onzen liederschat of andere kunstgewrochten. Zij maakten propaganda door woord en daad — allen — want wie anders deden,
veinzen slechts tot ons leger te behooren en wij hopen het, zulke
gevaarlijke vijanden hebben wij niet veel.
Nu, die persoonlijke propaganda, het niet officiëele gedeelte
der Vlaamsche Beweging, waarover bijna nooit wordt gerept, is
van een zeer groot belang. Zij tast den giftigen boom der verfransching in zijne wortelen aan en helpt in alle stilte de voormannen die, als houthakkers in de kruin, zijne takken afhouwen
éen voor éen. Eens krijgt die boom dan ook geene nieuwe looten
meer, en zijn doodende schaduw zal niet langer de planten van
Vlaamsche beschaving verstikken, zoo welig opkiemend uit den
vruchtbaren bodem, wier milde sappen hij tracht te trekken tot
zich alleen. Dan schijnt weer het zonnetje op het jonge Vlaamsche
leven: dan waait weer het frissche windje vrij over bloem en
blad. Wie uit Noord-Nederland helpt mee aan 't slooperswerk?

(1) Zoo heet het op de oorlogschepen; waarom dan ook niet te land?
(2) D i t was in de 16e eeuw, wat nu kompagnie heet; maar toen was de
kleinste diensteenheid. die een vaandel voerde; thans is het bataillon dit.
(3) Zij wordt ook halve sectie genoemd; wordt sectie \ervangeu door kluft,
dan zou men dus ook nog hake kluft kunnen zeggen.
(4) Dit is reeds naast fouragères in gebruik.
*5) Heeds gebruikelijk bij 't schermen.
i6) Oorspr. hij die voor de spijzen zorgt; d. i . wat thans de fourier doet.
{!) D i t is het N e l . woord; hopman is ontstaan uit het hauptmann der
Duitsche landsknechten in de 16e eeuw. Men kan echter ook met den Statenbijbel zeggen: hoofdman.
(8) Reeds Gedeeltelijk in gebruik.
(9) In de 16e eeuw een onderofficier, die het werk deed. dat nu de k. doet.
Bij de bereden wapens heet nu de k. brv/adier\ dit zou dus ook wij fel moeten
worden.
(10) Reeds gebruikelijk bij 't schermen.
(11) H i j staat in de schermkunst tusschen meester en leerling, de gezel
in 't ambacht.
(12) H i j heet reeds zoo bij de bereden wapens.
(13) Evenzoo.

jj

ÏÏLAÏÏNDÈRÉNI
::

''"''B§Br

UIT VLAANDEREN.
ugustus is de Algemeene vacantiemaand, en ook de Vlaamsche
Beweging schijnt in die dagen in zoete diepe rust. Geene
\
vergaderingen van strijdende maatschappijen, geene verzoekschriften aan kamers of ministers, geene neerlegging, bespreking
of stemming van taalwetten, geene algemeene, ziedende, luid
zich uitende verontwaardiging over miskende taalrechten alleen
dit jaar de Guldensporenfeesten, de katholieke op 17 en 18, de
socialistische op 31 Augustus. Beide hebben veel vojk naar
Kortrijk gelokt en bewijzen, met de liberale feesten van de
voorgaande maand, dat de Vlaamschgezinden niet zijn een handjevol lawaaimakers maar de kern van het Vlaamsche volk, die
immer dichtere drommen rondom zich vereenigt en eenmaal alle
Vlamingen zal geschaard zien onder zijn leeuwen vaandel.
;
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Heelemaal zonder strijd is de feestviering in de Augustusdagen
te Kortrijk toch niet voorbij gegaan want daar greep een
Katholieke Vlaamsche Landdag plaats, waar eens te meer uiting
is gegeven geworden aan onze taalgrieven en maatregelen zijn
beraamd om voldoening te krijgen en waar onder andere met
klemmende argumenten het Wetsvoorstel Coremans tot vervlaamsching van het vrij middelbaar onderwijs is verdedigd geworden
door advocaat Ad. Hendrickx.
Ook een Vlaamsche Katholieke studenten zitdag werd op het
stadhuis te Kortrijk gehouden. Katholieke studenten uit alle gouwen
en hoogescholen zijn er hunne Vlaamsche en Vaderlandsche gevoelens komen lucht geven. Opmerkenswaardig mag genoemd
worden de afvaaidigingen van de Katholieke Kolleges uit het
Vlaamsche land aangevoerd door hunne meesters. Meer en meer
komt de Vlaamsche geestelijkheid bijzonderlijk uit West-Vlaanderen
de keurbende der Vlaamsche strijders versterken, alles laat dus
toe met betrouwen de toekomst in te zien.
;

Vóór het Congres had te Kortrijk in den gemeenteraad een
voorval plaats, dat bewijst, hoezeer de invloed van het 27e
Nederl. Congres daar noodig was. Een werkman-raadslid vroeg
dat de besprekingen in het Vlaamsch zouden gehouden worden.
De burgemeester, eerevoorzitter van hef Congres, kwam daar
tegen op, omdat hij niet het talent bezit de Fransche stukken,
waarover hij dikwijls rekening moet geven, van het blad te vertalen.
Toen nu hetzelfde raadslid er op aandrong de rekeningen der
stad in de twee talen te laten drukken, antwoordde de burgemeester: „De cijfers zijn in de twee talen."
Verder zegde hij nog: „Parijs en andere Fransche steden vragen
ons de mededeeling onzer rekeningen; het is dan niet mogelijk
ze in het Vlaamsch alleen te drukken; aan eenen anderen kant
zou het drukken in de twee talen groote kosten veroorzaakten."
Aan dien man zei dr. Kalff vertegenwoordiger der Nederlandsche
regeering op het Congres, gansch onkundig natuurlijk van dit feit:
„En het moet toch zijn „in Vlaanderen Vlaamsch", niet waar,
mijnheer de Burgemeester?"
Hoe moet de Burgemeester zich daarbij te moede hebben gevoeld ?
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Aan het Gentsch Conservatorium is voor de derde maal een
Waal benoemd: de Heer Villain, geboren te Trazegnies. De Heer
Tillorgs, leeraar in het orgelspel, moest een opvolger krijgen.
Sedert 23 jaar is de Heer Hulst hulpleeraar in de orgelklasse
aan dit Conservatorium. Het ware alleszins rechtvaardig geweest,
dat deze bekwame man na zooveel dienstjaren tot leeraar werd
bevorderd. Dit is niet gebeurd en voor de derde maal krijgen
we een Waalsch leeraar aan 't Gentsch Conservatorium. Het heet
nu wel, dat deze voldoende Nederlandsch kent om in die taal
te onderwijzen. Hoe? waar? wanneer is dat gebleken? We weten,
dat we volstrekt geen vertrouwen mogen hebben in dergelijke
bevestiging. Van den Waal Radoux, vroeger benoemd, werd verwacht, dat hij na een jaar voldoende Nederlandsch moest kennen
om zijn les in die taal te geven. Welnu, dit jaar is hij voor een
jury verschenen om blijk te geven van zijne bekwaamheid in dit
opzicht. De jury heeft bevonden, dat hij niet in staat was om
behoorlijk het te geven in 't Nederlandsch. Hij zal het volgende
jaar opnieuw een examen moeten afleggen. Het is te vreezen,
dat hij al niet bekwamer zal zijn dan thans. Zal men hem dan
wegens onbekwaamheid afstellen? Daar zal in geen geval quaestie
van wezen en we blijven met hem opgescheept. Daar moet nu
een einde aan komen ; of de Waalsche candidaten al dan niet
een weinig Vlaamsch kennen, we hebben nu meer dan Walen
genoeg; de toeleg om 't Gentsche Conservatorium met Walen te
bevolken is nu al te duidelijk gebleken.

De aftredende bestuurder van het Koninklijk Atheneum van
Mechelen was een Waal. Zal thans weer een Vlaamschonkundig
prefekt worden benoemd? We hopen van neen. Weldra moet
ook een opziener voor de wiskunde en de natuurlijke wetenschappen worden benoemd. Zal hij in staat wezen het onderwijs
dezer vakken in de Vlaamsche athenea na te gaan? Of zal hij
even onkundig zijn in dit opzicht als de pas benoemde heer
Delooze, opziener van het zangonderwijs in athenea, colleges,
middelbare en normaalscholen?

*
Ondervonden we die teleurstellingen, we hebben aan den anderen
kant met voldoening kennis genomen van de krachtdadigheid
waarmede generaal Lorrain van Waalsche officieren het aanleeren
eischt der Nederlandsche taal. Bij een oefening te Gent moet hij
aan een kapitein gevraagd hebben of hij Vlaamsch kende en op
zijn ontkennend antwoord gezegd hebben: „Ik geef U drie maanden
om het te leeren/'
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De leden der Groep Ned.-lndië worden ter voorkoming van moeilijkheden verzocht om van elke
verandering van hun adres onmiddellijk kennis te
geven aan den heer J. P. C. Hartevelt, Secretaris
van het Bestuur der Groep te Batavia.
Wie naar Europa vertrekt geve zoo spoedig
mogelijk zijn tijdelijk of nieuw adres op aan den
Algemeenen Secretaris te Dordrecht, ten einde
bij Groep A te worden overgeschreven.
Verduitsching der Batakkers.

H

et in het nummer van Maart j . l . van dit blad opgenomen
artikel, getiteld: „Verduitsching der Batakkers?", heeft
niet nagelaten de bijzondere aandacht van het bestuur
der Groep Nederlandsch Indië van het Verbond te trekken.
Dat de aan het slot van dat artikel reeds geopperde twijfel
aan de juistheid der daarin gegeven voorstelling inderdaad gegrond was, is reeds voldoende gebleken uit het in het Meinummer
van Neerlandia geplaatste stuk, ingezonden door den heer J . H .
Meerwaldt.
Ook de raadpleging van ambtelijke bescheiden leidt tot geheel
dezelfde slotsom als waartoe men door de lezing van dat stuk

moet komen, namelijk dat de voorstelling alsof de Bataks door
het onderwijs op de door de Regeering gesteunde zendingsscholen
van het Rijnsche zendinggenootschap zouden worden „verduitscht"
minst genomen sterk overdreven is.
Ten duidelijkste blijkt dat uit een brief van den Resident van
Tapanoeli aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, gedagteekend 15 Maart 1902, waarvan de openbaarmaking door de Regeering vergund is.
De brief luidt als volgt:
„In voldoening aan Uwe missive dd. 11 Februari j . l . No. 2379
heb ik de eer U H E G . beleefd te berichten, dat het mij nooit
gebleken is, dat de zendelingen in de Bataklanden trachten de
bevolking te verduitsehen."
„Met het oog op den lagen trap van beschaving, waarop de
bevolking in de afdeeling Toba en Silindoeng nog staat, geloof
ik ook, dat het een onbegonnen werk zoude zijn daaraan zijn
krachten te verspillen."
„Misschien zou er over een 20 jaar van zoo iets sprake kunnen zijn."
„Slechts een enkel Duitsch tintje heb ik kunnen bespeuren,
n.l. dat het Kerstfeest in Toba en Silindoeng op Duitsche wijze
wordt gevierd, en dat daarvan veel werk wordt gemaakt; een
ander is, dat velen oi ze oe-klank schrijven op zijn Duitsch met
U, maar dit geschiedt ook op andere plaatsen in NederlandschJndië."
„In den laatsten tijd zijn er juist bewijzen van het tegendeel
aan te voeren, daar in Naroemonda (Oostelijke-landschappen van
Toba) verleden jaar een school voor zoons van hoofden is geopend,
alwaar ook onderwijs in het Hollandsch wordt gegeven."
„Bij mijn laatste inspectiereis in die streek werd ik door die
jongelui dan ook ontvangen met het „Wien Neerlandsch bloed"
in de Hollandsche taal.'
;

Engelsch onderwijs in Indië.
Het Indisch Groepsbestuur heeft ook getracht zich op de hoogte
te stellen van de juistheid der berichten over het onderwijzen
van de Engelsche taal o. a. aan Inlanders te Medan, een onderwerp waaromtrent mede in het Maartnummer van dit blad het
een en ander voorkomt onder den titel: „Engelsch onderwijs in
Indië."
Wat hiervan aan is kan blijken uit de volgende mededeeling
van den Resident der Oostkust van Sumatra, onder dagteekening
van 12 Juni j . l . gericht aan denzelfden Directeur.
„Met referte aan Uwe missive dd. 29 Mei j . l . No. 10524, heb
ik de eer UHEdG. mede te deelen dat eenige maanden geleden
een te Padang gevestigde Engelsche Zendeling mij wel heeft
gesproken over zijn plan om hier ten behoeve van kinderen van
Inlanders en Vreemde Oosterlingen eene school te openen, maar
daaraan geene uitvoering heeft gegeven."
„Er bestaan hier echter, zooals UHEdG. bekend kan zijn uit
hetgeen in mijne bijdragen voor het Koloniaal Verslag werd gemeld twee scholen, waar door Chineezen onderricht in de beginselen der Engelsche taal wordt gegeven: de „Medan Boarding
school" wordt thans bezocht door 71 Chineesche en 7 Maleische
leerlingen, de „Medan NormalschooF' door 9 Klingaleezen, 3
Chineezen, 2 Maleiers en 2 Manillaneezen. Ofschoon vooral de
kinderen van vreemde Oosterlingen in dit gewest zich eerder op
het Engelsch dan op het Nederlandsch zullen toeleggen, geloof
ik dat, indien er gelegenheid wordt gegeven om de laatste taal
te leeren, ook daarvan door verscheidene kinderen, speciaal van
inlanders, gebruik zal worden gemaakt."
Door meergemeld Bestuur wordt thans overwogen of hier voor
het Algemeen Nederlandsch Verbond iets te doen valt, zoo ja
in welke richting.
Het Bestuur
der Groep Nederlandsch Tndië van het
Algemeen Nederlandsch Verbond.
D E MEESTER, Voorzitter.
J . P. C. HARTEVFLT, Lid-Secretaris.

Een nieuw Maleisch Tijdschrift.
De „Bintang Hindia" (Ster van Indië) wordt een goed gemeend
welkom toegeroepen.
In de plaats getreden van de „Bandera Wolanda", waarvan
de uitgave na twee jaren gestaakt werd, vooral omdat de uitgever
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te Batavia en de redactie in Holland gevestigd was, waardoor
het samenwerken te veel bezwaren had, zal de Bintang Hindia
het zelfde doel nastreven als haar voorgangster.
Dat doel wordt als volgt omschreven:
het wekken van belangstelling bij de inlandsche en andere
Oostersche bewoners van den O. I. Archipel voor verschillende
zaken, die tot nog toe buiten veler gedachtenkring lagen;
het opheffen, ontwikkelen en logisch leeren denken van de
nog te veel als plant levende Insulaners;
het op populaire wijze verklaren van natuurverschijnselen;
het verspreiden van kennis omtrent hygiene en andere nuttige
zaken;
het opwekken van ware soldatengevoelens bij de militairen;
het versterken van de trouw aan Vlag en Koningin.
De voetangels en klemmen, die er liggen op het gebied van
den godsdienst, en waarin de Bandera Wolanda vastraakte, zullen
echter voorzichtig uit den weg worden gegaan.
Het Maleisch, dat in de Bintang Hindia zal worden gebruikt,
zal zijn de taal die door „meer ontwikkelde" Maleiers onder elkaar
wordt gesproken; dezelfde taal waarin zij hunne eenvoudige
„pantoens" en „sjaïrs" schrijven.
De Redactie bestaat uit de heeren:
H. C. C. Clockener Brousson, Raden Mas Ario Koesoema
Joedha, Raden Mas Sajogo, Raden Badaroeddin, Mas Saman,
Oei Sian Thai en Abdoel Rivai, allen thans in Nederland gevestigd.
Waar de heer Clockener Brousson schrijft: „ Ik houd nu een„maal veel van Indië en zijn bevolking en ik doe daarom, wat ik
„meen dat goed is. Ik ben heusch niet blind voor de vele
„gebreken der Inlanders (welk volk heeft ze trouwens nist?)
„doch juist die gebreken zijn veelal slechts het gevolg van onwetendheid. Die onwetendheid meê te helpen bestrijden, beschouw ik
„van af heden als mijne levenstaak" daar gevoelen wij, ook op
grond van hetgeen de heer Cl. Br. reeds deed, dat iemand aan
het woord is, die meent wat hij zegt.
Hem en de verdere medewerkers zij toegewenscht dat zij mogen
slagen in hun steun. Dat ook stukken in de Nederlandsche taal
worden opgenomen, wordt door Neerlandia toegejuicht.
De uitgave zal geregeld van 1 Januari 1903 af, aanvangen;
thans worden allerwege proefnummers verzonden door den Administrateur, den Heer N . J . Boon te Amsterdam (Blauwburgwal 6),
bij wien men zich voor ƒ3.— per jaar kan abonneeren.
De proefnummers bevatten zeer goed geslaagde illustraties, o. a.
portretten van H . M . de Koningin, van Z. K . H . Prins Hendrik
en inlandsche vorsten; afbeeldingen van instellingen in Nederland
en van algemeen bBsproken gebeurtenissen.

^INGEZONDEN
Aan leden en nist-leden.

D

en Boerenvrienden in Nederland was het helaas ontzegd
President Steijn bij zijn komst hier te lande uit „onbeklemde
borst" het Welkom toe te roepen. Geen juichkreten werden
gehoord; stil en eerbiedig ontblootte men het hoofd, als de edele
lijder voorbijkwam; menige bede voor zijn herstel werd en wordt
nog opgezonden.
Drie andere welbekende figuren uit den reuzenstrijd, de Generaals
de Wet, Botha en de la Reij, hebben nu den voet op Nederlandschen
bodem gezet, zonder dat we ons die onthouding behoeven op te
leggen. Vrij en luide mogen onze toejuichingen klinken. De
omstandigheden zijn er wel niet naar, om hun bezoek aan ons
land tot een „blijde inkomste" te maken, maar huldigen mogen we
toch die mannen, die na twee en een halfjaar van bange worsteling
eindelijk hebben moeten zwichten, doch niet zijn overwonnen;
die zich hebben moeten buigen, doch niet zijn gebroken. Van
alle kanten gevierd, blijven ze eenvoudig en oordeelen ze in hun
bescheidenheid, dat ze slechts hun plicht gedaan hebben. De
roem van hunne oorlogsdaden en van hun ridderlijkheid is hun
vooruitgesneld over geheel Europa, waar ze op dit oogenblik
tot de meest bekende en populaire mannen behooren; hun komst
kan die sympathie slechts versterken.

105

Is het dan te verwonderen, dat zij, wien het voorrecht te
beurt viel, te staan in tegenwoordigheid van die waarlijk groote
en edele helden, die goed en bloed hebben veil gehad voor hun
land en volk, zich klein gevoelden en toen ze zich hoorden
danken voor hetgeen ze gedurende dien vreeselijken tijd voor da
vrouwen en kinderen in Zuid-Afrika hadden gedaan, slechts het
besef hadden zelf dankbaar te moeten zijn, dat ze tenminste iets
hadden kunnen bijdragen toe leniging van het gruwelijk lijden.
Ja, toen Generaal de Wet op zijn eigenaardige wijze zijn blijdschap uitsprak over de belofte hen ook verder te zullen steunen,
een belofte die hij „in zijn hart had weggeleg", toen drong het
tot allen door, dat Nederland opnieuw moet toonen groot te
kunnen zijn daarin, waarin een klein volk groot kan zijn.
De onverflauwde belangstelling voor de Boeren staat er borg
voor, dat de Generaals niet met ledige handen zullen uitgaan,
als ze hulp inroepen voor hun arm, geteisterd land, waar weduwen
en weezen gebrek lijden en de grond tot een woestenij is gemaakt. Aan dit werk der mensehlievendheid kan geheel Europa
meedoen ; van Nederland wordt meer verwacht. Het Zuid-Afrikaansche volk heeft het Nederlandsche noodig als bondgenoot
op een ander gebied en we kunnen en mogen dat bondgenootschap niet afwijzen daar ook onze belangen daarbij betrokken zijn.
De taal is het. volk zelf, wordt gezegd. Wie daaraan moge
twijfelen, niet de vorsten en regeeringen in Europa, die de
tot hun rijk behooren de vreemde elementen trachten te russificeeren (Finland), te verduitschen (Polen, Sleeswijk-Holstein) en
te verengelschen (Malta, Zuid-Afrika). Er is een tijd geweest,
dat ons het Fransch beschaafder in de ooren klonk dan het
Hollandsch. De Franschen kwamen en vonden hier een geopend
oor voor hun denkbeelden en een toebereiden bodem voor hun
zeden. Toen echter de zoo hoog geprezen taal de eenige bij de
wet erkende werd, ontwaakte de reeds doodgewaande liefde voor
de moedertaal opnieuw. Zien we in Zuid-Afrika niet iets dergelijks
gebeuren? Langzaam zich indringende heeft de Engelsche taal
een plaats veroverd naast de volkstaal en dreigt ze nu, deze
geheel van haar recht te berooven. De Boeren moeten tegen wil
en dank verengelscht worden! Kunnen we het rustig aanzien dat
dit erfgoed hunner, doch ook onzer vaderen verloren zal gaan
en daarmede het Hollandsche karakter en de Hollandsche zeden?
Rust niet op ons de dure verplichting zij aan zij met de Boeren
dat kostbare bezit van een eigen taal, die ook de onze is te
handhaven? Goed en bloed zal van ons niet geëischt worden,
hoogstens eenig geld en een weinig tijd. Zouden we dat kunnen
weigeren aan onze stamverwanten die zich zooveel opofferingen en
ontberingen hebben getroost ter verdediging van hun goed recht
en nu opnieuw zich moeten aangorden tot een wel minder bloedigen,
doch in de gevolgen even gewichtigen strijd? Nederland heeft
veel gedaan; we mogen het zonder zelfverheffing zeggen, doch
we kunnen nog veel meer doen.
Laat ieder lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond dan
gedachtig zijn aan de plichten, die hij door dat lidmaatschap op
zich genomen heeft. Het is niet voldoende een jaarlijksche bijdrage
te geven en het geheel eens te zijn met de in Neerlandia
verkondigde denkbeelden; we moeten bijdragen tot den bloei van
dat Verbond door nieuwe leden aan te werven en die denkbeelden
te verspreiden in ruimen kring opdat dit kleine stekje moge
opgroeien tot een groote boom. En Zuid-Afrika én Nederland
zullen er dan de vruchten van plukken.
Ons devies „één stam één taal" kan slechts in vervulling
treden door samenwerking op groote schaal. Veel geld zal er
noodig zijn om ons doel te bereiken en dus veel leden.
Mej.

DR.

H.

C.

H.

MOQUETTE.

Rotterdam, Sept. 1902.

Ter overweging.
Ieder, die onze taal liefheeft, ergert zich aan de tallooze uithangborden met vreemd opschrift, die de straten onzer steden
ont- of versieren.
In drukke winkelstraten vindt men links en rechts coiffeurs,
cuisiniers en glaciers of fraaiigheden als „le tailleur moderne'
„robes et manteaux", „City Sport Stores" enz. enz.
Reeds menigmaal is op het onzinnige van deze opschriften gewezen,
en de vraag opgeworpen of daartegen niets te doen was. Ik
meen van wel, doch dan van boven, niet van onder af, want waar
is, wat mijn kapper mij antwoordde op mijn vraag, waarom hij
zich coiffeur noemt: „ik zou het wel willen veranderen, maar kan
dat niet doen, als niet alle andere mij volgen; men zou mij
voor minder aanzien."

NEERLANDIA.
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Maar van overheidswege? Ja, althans wanneer deze aangelegenheid in onze steden in hoofdzaak zoo geregeld is als in de
plaats mijner inwoning. Aldaar mag niemand zonder vergunning
van het Gemeentebestuur een uithangbord hebben. Bij de aanvrage daartoe wordt meestal een teekening overgelegd, waaruit
tevens het opschrift blijkt. Bij de beschikking tot vergunning,
die „tot weder opzeggens" wordt verleend, wordt dan tevens
datzelfde opschrift als verbindend vastgesteld.
Wanneer nu eenvoudig het gemeentebestuur geen vergunning
verleent voor vreemde opschriften is de zaak in orde. De oude
vergunningen worden gaandeweg opgezegd tenzij Nederlandsche
opschriften worden aangebracht. Aanvankelijk zal natuurlijk een
storm van verontwaardiging onder de winkeliers opgaan, maar
alle verkeeren in hetzelfde geval, en zoowel zij als het publiek
zijn spoedig aan de zaak gewend. Bovendien kunnen de winkelramen nog altijd met de vreemde opschriften worden volgeklad.
Ik weet niet of mijn denkbeeld voor verwezenlijking vatbaar is,
of daartegen niet rechtskundige bezwaren kunnen worden ingebracht.
Zoo niet, bevat het inderdaad een goede kiem, dan is de taak
van het A . N . V . naar mijne meening de volgende. De plaatselijke
afdeelingen onderzoeken of in de gemeenten, waar zij gevestigd
zijn, deze aangelegenheid ongeveer in bovenomschreven zin is
geregeld. Blijkt dit zoo te zijn, dan worde per verzoekschrift
aan het gemeentebestuur gevraagd, geen vergunningen tot vreemde
opschriften op uithangborden meer te verleenen, en de bestaande
gaandeweg in te trekken.
Eene uitzondering kan worden gemaakt voor bizondere gevallen,
bijv: waar het betreft eene volkomen buitenlandsche inrichting
of de toepassing van een uitheemschen eigennaam als onderscheidingsteeken.
Met dank aan de redactie voor de plaatsing spreek ik de hoop
uit, dat mijn denkbeeld der overweging waard moge zijn.
0.

GUNNING.

In Vlaanderen Vlaamsch.
De Vlaamsche Volksraad richtte 13 Juli een openlijk schrijven
aan den Voorzitter en de leden van den Kortrijkschen gemeenteraad, waarin op degelijke gronden de wenschelijkheid werd betoogd,
dat het Vlaamsch de ambtelijke taal der stad Kortrijk mocht
worden.
In dit schrijven werd o. a. beweerd, dat op een bevolking van
33.000 zielen Kortrijk 23.000 inwoners telt, die alleen Vlaamsch
spreken; 7.000, die de twee talen machtig zijn en nauwelijks
300, die alleen Fransch spreken.
Dit moge waar zijn, de ondervinding der meeste Congresleden
is, dat den eersten Congresdag velen zich met Fransch moesten
redden en men geen Nederlandsch verstond of althans veinsde
niet te verstaan.
Maar ook hebben zij ondervonden, dat den laatsten dag en bij
het afscheid niets dan Vlaamsch werd gesproken.
Teekenend is in dat opzicht, wat een Kortrijksche vrouw aan
een congreslid, jonkvr. Schuurbecque Boeye te Ginneken, schrijft:
„Als een zeldzaamheid moet ik U nog zeggen, dat de invloed
van het Congres en het verblijf der vriendelijke Hollanders,
gemakkelijk hier waar te nemen is. Waar men nooit Vlaamsch
sprak, spreekt men het nu. Ik heb zelf een juffrouw hooren
zeggen, dat ze meer Vlaamsch geleerd had in de 14 laatste dagen
dan in geheel haar leven".
En dan twijfelt men nog aan het nut van Nederlandsche Congressen in Vlaanderen.

Taalbederf in Duitsch-Z. W.-Afrika.
Eenigen tijd geleden heeft de Duitsche predikant Anz te
Windhoek een lezing over bovenstaand onderwerp gehouden, die
de aandacht van geheel het moederland getrokken en zelfs een
schrijven en steuntoezegging van den Rijkskanselier, Graaf Von
Bülow, uitgelokt heeft.
Levendig heeft genoemde predikant de verbazing geschetst van

alle Duitschers, die te Swakopmund aan land stappend in plaats
van hun moederspraak te hooren, kennis maken met een mengelmoes van Duitsch, Hollandsch, Engelsch en Kaffertalen. Woorden
als amper, misschien, vuur, ravier, zweep, hastig (haastig), p u t s
(water), hee (nein), poend (pond sterling), shilling, six pence,
worden allerwege gehoord. De heer Anz veronderstelde terecht,
hoe belachelijk zijn landgenooten in D. Z. W.-Afrika zich tegenover Boeren en Engelschen aanstellen door zulk een gebioken
taal te spreken. Hij stelt ten slotte den eisch: tusschen Duitschers
en tegenover Kafferbedienden worde niet anders dan Duitsch
gesproken.

Nieuwe Leden.
(15 Aug. —15 Sept.)
Groep Nederland.
a. Beschermende Leden.
Jhr. J . A . de Jong van Beek en Donk, Gouverneur van Curacao.
Jhr. W. H. Teding van Berkhout, 3 Plein 1813,
Den Haag.
A. W. Mees, Wethouder, Catharijnesingel, *
Utrecht.
Mevr. A. M . Elias, geb. Hulshoff, Domplein, *
„
* Opgegeven door den heer Mr. B. Hulshoff, Den Haag.
H. A. Borggreve, Bleijenburgkade 61bis.,
Utrecht.
De Vereeniging „Nederland Zuid-Afrika"
p a H . Jager,
Oostwold (Oldambt.)
b. Gewone Leden.
Mr. R. P. Cleveringa, Pres. der Arr.-Rechtbank * te Heereveen.
Mevr. de Wed. C. Mulder, geb Heemskerk, Emmastr. 6* Den Haag.
W. O Mees, Jur. student, Catharijnesingel, *
Utiecht.
Mr. J . van Rinsbergen, Raadsheer in 't Gerechtshof, * Leeuwarden.
* Opgegeven door den heer Mr. B. Hulshoff, Den Haag.
Mej. Nora Eijken Sluiters, Wassenaarsche weg,
Den Haag.
Opgegeven door den heer Dr. A . W. van Geer, Groningen.
Mej. C. J . van Oostenwijk Stern,
Aardenburg (Zeeland.)
Willem Ruys, Veerkade 8,
Rotterdam.
Opgegeven door Generaal W. K . L . van Helden, Doorn.
W. VVenk, Schiekade 12L/,
> 'Z'S,
Rotterdam.
Dames de Heer, Oostvestplein 43,
§
„
B. J . Gerritson, Avenue Concordia 104,
J g %^
„
Mej. J . H . E . Gouka, Schiekade 121
^ 8 r§
Mej. E. M . Gouka, Schiekade 121a
Mr. R. van Veen, Javastraat 64,
Den Haag.
W. Buskop, Bolwerk 7,
§DkJ PH
Rotterdam.
D. Brugma, Noordsingel 110,
Mej. A . Brugma, Noordsingel 110,
/Ofi
Mr. W . A, Royaards, Groenmarkt,
Den Haag
Opgegeven door den heer F. Beelaerts van Blokland,
„
A. Blankers,
Gorinchem,
Opgegeven door den heer L. Penning, Gorinchem.
Dr. J . Bruins Slot,
Waddingsveen.
Opgegeven door den heer A . Hendriks, Leiden.
Mej. D. F. Hennequin,
Sluis (Zeeland.)
Mej. H . Giltay, Nieuwe Binnenweg,
Rotterdam.
Opgegeven door den heer J . W. Giltay, Delft.
Mr. M . Smit, adv. & proc: Wijnhaven,
„
Opgegeten door den heer Th. Nol en,
„
Mej. A . van Eewijck,
Zeist.
Dames Reesse, van Breestraat 128,
Amsterdam.
Dr. D. van Emden, Rijnstraat 18,
Den Haag.
H . M . Hubregtse, Hoofd eener School,
Haarlem.
Dr. S. S. Hoogstra.
Kampen.
Mr. J . E. van Someren Brand, Reijn Anslootstr. 29, Amsterdam.
Dr. A . Thoden van Velzen,
Nieuwe Schans.
G. Mans velt,
Scheven in gen.
K. ter Laan, lid der Tweede Kamer S. G.
Den Haag.
S. C. Bruins. Kerkstaat,
Leerdam.
S. Scheffelaar Klots, Notaris,
Bussum.
J. G. van Ingen, villa Belvédère,
„
M. Dentz van Vevey, villa „de Ruyter",
Zaudvoort.
Mej. A . M . E. Hoogerweiff, Stationsweg 47, *
Rotterdam.
C. J . Wopkes, van Oldenbarneveldstraat, *
„
Mej. A. M. E. Kikkers, Baan 17, *
* Opgegeven door mej. J. Rakkers, Rotterdam.
O. Prehni, Houttuinen 15,
„
Opgegeven door mej Dr. Moquette
,
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A. J . Rutten, wijnhandelaar, Wijnstraat,
Opgegeven door den heer 0. van Son.

Dordrecht.

Groep België.
Lepere Alf.
V . Lambrecht, advokaat.
Opsomer, notaris,
J . Sagaert, ondernemer,
Edm. Vandena,
V. Verougstraete,
Mevr. Verougstraete-Mertens,
A l . Verbraeken,
Mej. De Spiegeleire, Best. Mdb. Sch.
F. van Camp, leeraar,
Herbert, fabrikant,
H . De Backer, leeraar,
De Seyn, Verougstraete,
Baron Prisse,
D. Weijenberghe,
E. van den Berghe, ingenieur,
A. van Loy,
A. Hans,
E. H . Robr. De Smet,
Meersseman, onderwijzer,
E. H . Edm. Buyck, onderpastoor,
E. H . Em. De Waele.
E. H . Alf. De Praetere
They sens, hulprechter,
Van Hoecke, onderwijzer,

Kortrijk.

Lokeren.

Aalst.
Ukkel.
Molenbeek
Mechelen.
Gent.
Roeselare.
Thielt.
Denderlede.
Waveghem.
Deerlijk.
Harelbeke.
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Het wordt uitgegeven te Gotha en kost 6 mark per jaar.
Medewerkers voor Nederland zijn dr. H. Blink, dr. F. Buitenrust
Hettema, dr. Otto Finsch, prof. dr. H . Kern, dr. H . J . Kiewiet
de Jonge, dr. E . Koszmann, Johan Winkler en Henri Zondervan.

Den 17den Aug. is te Antwerpen het Peter Benoits-Fonds
gesticht, voornamelijk met het doel om gelden bijeen te krijgen,
ten einde de uitvoering der werken van den Vlaamschen meester
mogelijk te maken.
Eereleden van het Peter Benoits-Fonds zijn reeds: M. Fredegand
Cogels, gouverneur. Jan Blockx, bestuurder van het Koninklijk
Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen, Juliaan De Vriendt,
bestuurder der Koninklijke Academie van Schoone Kunsten te
Antwerpen.
Bestuurders zijn: Octave Selb, Michiel L'hoëst, Frans Gittens,
mej. Math. De Herdt, Geert Van den Berghe, Adolf Kockerols,
Edward Keurvels, Constantijn De Bom, Frans Franck, Hendrik
Jacobs, Edward Janssens, Hendrik Schaefels, Constant Stoffels,
Jos Wijnen, Mevr. Adolfina Lundgren-Picqueur, Johanna C/abeels,
mej. Ant. Pynaert, mej. Julia Radoux, mej. Maria Van den Broeck,
Albrecht Bouchery, Floris De Cuyper, John Smout en Johan
Wahlers,

Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap heeft toezegging ontvangen van /'50,000 voor het
Veth-fonds op voorwaarde dat nog een even groot bedrag voor
Melle.
1 Januari 1903 gevonden wordt. Bijna ƒ10.000 kwam reeds in.
Groep Nederlandsch-Indië.
Krijgt het de beschikking over zulk een aanvangsfonds van
/100,000, dan stelt het bestuur van het Genootschap zich voor,
a. Beschermend lid.
het stelselmatig bekend maken van land en volk in onze overDr. H . Bervoets, Zendeling, Arts.
Modjowarno, (Djombang.) zeesche gewesten krachtiger aan te vatten dan tot dusver
b. Gewone leden.
mogelijk was. Het bestuur verspreidt daartoe een rondschrijven
R. J . Horstman, onderwijzer,
Temanggoeng. in de verwachting, dat een betrekkelijk zoo gering bedrag ter
Mr. J . A . Nederburgh, Griffier v/h Hooggerechtshof, Weltevreden. verkrijging eener althans oppervlakkige bekendheid met het groote
nog ondoorvorschte deel van ons eigen gebied, spoedig bijeen
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht.
gebracht zal worden.

„MEDEDEELINGEN,

De volksliederen van de gewezen Z. A . R. en Oranje Vrijstaat
en andere liederen, die onder de krijgswet niet konden worden
verkocht, worden met verlof van den hoofdcensor te Kaapstad
weer ten verkoop aangeboden.

Naar aanleiding van het artikel over A B C-Prentenboeken
in het Augustus-nummer schrijft de heer C. A . J . van Dishoeck,
en 13den Sept. heeft het Hoofdbestuur een samenspreking de ondernemende uitgever, ons een brief, waarin hij opkomt tegen
de bewering van mevrouw Destrée, geb. Ter Meulen als zouden
gehad met het bestuur van het Studiefonds voor Zuidonze kunstenaars te trotsch zijn om kinderboeken te verluchten.
Afrikaansche studenten, ten einde gezamenlijk de belangen
Hij wijst op Vaarzon Morel, die teekeningen maakte voor de
van het fonds te behartigen.
volgende zijner uitgaven:
Uit het Wonderland, door Stamperius en Krebbers, 5 deelen
Het Hoofdbestuur heeft Donderdag 4 Sept. zijn opwachting met 80 platen.
De Avonturen van Bob in het Land, waar de Kabouters wonen.
gemaakt bij Z. Ex. den Gouverneur van Suriname om de belangen
Op weg naar Transvaal, door J . de Meester.
van het A . N . V". aan te bevelen in verband met de pogingen
Adriaan
Brouwer, door J . G. Kramer, een boek over de schilom in Suriname een groep te stichten. De heer Lely ontving de
derswereld uit den gouden tijd.
afgevaardigden welwillend en zegde zijn steun toe.
Wenckenbach:
Klaproosje en Korenbloempje, door Agatha Snellen. (Dit boek
*
Het Bestuur van Groep Nederland vergadert Zaterdag4 October is met grooten letter voor kleine kinderen gedrukt).
Lientje en andere verhaaltjes, door Fine de Kruyff-Gobius.
in Den Haag met de leden van den Raad van Bijstand, die uitHet Indische Nichtje,
„
„
„ „
genoodigd zullen worden zich te constitueeren om door samenAngeline's Beloften, door Melati van Java.
werking mogelijk te maken, dat het Verbond zich naar buiten
Steelink: Dolf de Boerenheld, door C. v. d. Vliet.
krachtig kunne doen gelden.
Edzard Koning heeft teekeningen gemaakt voor een boek van
Agatha Snellen voor jonge kinderen, dat ter perse is en met
groote letter, wijd gedrukt wordt.
De heer John Remein te Rochester, New Yersey, Amerika,
Nog andere kinderboeken met oorspronkelijke teekening zullen
heeft op een reis door Frankrijk, België en Nederland behoefte
binnenkort bij den heer Van Dishoeck verschijnen.
gevoeld aan een kenteeken, dat hem als lid van het A . N . V .
Hem treft dus allerminst het verwijt. Toch zal de brief van
wellicht in aanraking had gebracht met andere leden.
mevr. Destrée zijn nut hebben, want de heer Van Dishoeck
Hoe denken de leden over een draagteeken?

D

*

verklaart zich bereid kinderboeken voor Zuid-Afrika tegen
goedkoopen prijs te geven.

Deutsche Erde heet een nieuw tijdschrift, dat onder leiding van
prof. Paul Langhans zes maal per jaar zal verschijnen en zich
ten doel stelt bijdragen te leveren over de kennis omtrent het
Duitsche volk, zijn verspreiding over de wereld en zijn ontwikkelingsgeschiedenis door de eeuwen heen.

Neerlandia juicht dit zeer toe en spoort andere uitgevers aan
hun oorspronkelijke kinderuitgaven eveneens op voordeelige voorwaarden ter beschikking van de Zuid-Afrikaansche jeugd te
stellen.
Wie koopt hen eens een flinke bezending af?

r
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Portretten der Boerën-Generaals en Commandanten, Gezichten van slagvelden, kampen commandoleven, verwoestingen, stadsgezichten, krijgsverrichtingen, enz,

photographiën: Prijs per stuk op grijs carton 30 X 36 cM. t 0.90.
Van alle voorsteHingen ook verkrijgbaar: GLASPLATEN VOOR L I C H T B E E L D E N EN TOOYERLANTAARNS.
3

|

3

Prijs per plaat f 1.— grootte 8 X 8 cM. (Grootere platen naar afmeting).
119* Volledige opgaaf der voorstellingen wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
Waaronder een 80tal zooeven uit Zuid-Afrika ontvangen.
| UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „ N E D E R L A N D " .
's-Gravenhage —Pretoria.

Verschenen: rijk geïllustreerd prachtwerk

DIE HELDEN ^ DES BURENKRIEGS.
Bilder und Skizzen nach eigenen Erlebnissen mit 22 PORTRATS,
24 GANZSEITIGEN und 73 TEXT-BILDERN einer Kriegschronik und einer Karte des Kriegsschauplatzes von
FRED.

ROMPEL,

HANDBOEK YOOR

RIEKEN EN QEWONDEN.
Genees- en Heelkundige Gids
voor Zuid-Afrika Atjeh * *
* * Oost- en West-lndië
van

Gebonden in rijken kleuren-omslag, fraaien druk op zwaar gesatineerd
papier, groot royal formaat n?et 119 platen en uitslaand
kaartje oorlogsterrein: f 1.65.
„DIE HELDEN DES BURENKRIEGS" is een standaardwerk, populair
geschreven, naar officieele en betrouwbare bronnen samengesteld en beoogt aan alle
Natiën het volk der Boeren in zijn beste zonen: hun voornaamste Staatsmannen
en Generaals te leeren kennen en te doen eeren.
Het geeft naast interessante gebeurtenissen uit den oorlog, in kernachtigen, prettigen causerievorm, mededeelingen omtrent zeden, levenswijzen en gewoonten, volksaard en
godvruchtige begrippen der Boeren, alsook omtrent hun Staatsinstellingen.

Vijf en Twintig Duizend Exemplaren
werden reeds afgeleverd.
Geïllustreerd prospectus en de bijzonder gunstige Persbeoordeelingen worden op
aanvrage gratis toegezonden. Verkrijgbaar in eiken solieden boekhandel en bij de uitgevers

KERR

CROSS.

Inspecteur van den geneeskundigen dienst,
2de Druk.

Parlementsberichterstatter und Kriegskorrespondent
der „VOLKSSTIMME" in Pretoria,
mit einer Einleitung von General-major z. D. Dr. Albert Pfister.
INHOUD: Vorwort. — Wie Südafrika zu seiner weltgeschichtlichen Bedeutung gekommen ist. —
Sitten und Charakter der Buren. — Der Bur auf dem Kriegspfad. — Ohm Paul und Tante Sanna. —
Das Volkslied von Transvaal, für Gesang und Klavier. — President M. T. Steyn. — Das Volkslied
des Oranje-Freistaats, für Gesang und Klavier. — A. D. W. Wolmarans. — Cornelis Wessels. — Abraham
Fischer. — Dr. W. J. Leyds. — J. W. Reitz. — Komm.-Gren. P. J. Joubert f. — General P. A.
Cronjé. — Komm.-Gen. Louis Botha. — Gen. Chr. de Wet. — Gen. J. H . de la Rey. — Kapitan
Danie Théron f. — Major Albrecht. — Gen. Ben Viljoen. — Richter J. B. M. Hertzog. — Südafrikas
Frauen und Töchter. — Kleine Chronik des Südafrikanischen Kriegs. — Karte des Kriegsschauplatzes.

DR.

Prijs met 11 afbeeldingen in den tekst,
volledig Alphabetisch register, alsmede
lijst van de geneesmiddelen en hun
Latijnsche benamingen gebonden in
linnen 268 bladzijden f 2.50
Ieder die uit den aard zijner betrekking in de Tropen moet verblijf
houde schaffe zich dezen p r a c t i s c h e n
Gids aan ten einde zich bij

ziekten, ongevallen en verwondingen
op de

meest eenvoudige wijze
en met de

meest eenvoudige hulpmiddelen
te kunnen verplegen en te genezen.
De le druk was in 4 maanden
uitverkocht.
Prospectus met volledige inhoudsopgave wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
„NEDERLAND."
's-Gravenhage—Pretoria.

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND"

's- Gr avenhage-Pretoria.

TECHNIKUM MITTWEIDA KONIGREICH SACHSEN.
Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Maschinenbaukunde. Programm etc, kostenlos durch das Sekretariat.
Uitgevers-Maatschappij „Nederland". 's-Gravenhage—Dordrecht—Pretoria.
H O O F D K A N T O O R : ' s - G R A V E N H A G E . - Lange Voorhout 6 4 - 6 4 a .
Bijkantoor voor Zuid-Afrika: A L G E M E E N E T R A N S V A A L S C H E B O E K H A N D E L (A. T . B . Boekh. P R E T O R I A Postbus 497.)

Uitgave van Werken en Geschriften op velerlei gebied, Kerkboeken enz.
# m ~ en Exporthandel.

(Belast zich met het uitvoeren van alle

orders.)

Op alle plaatsen der wereld waar Nederlanders gevestigd zijn, worden A g e n t e n en
V e r t e g e n w o o r d i g e r s gevraagd.
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Niet in den Handel.
Verschijnt maandelijks.
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postabonnement frs. 2.75
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Ned. Indië:

Voor Nederland:

Voor België:

Prof. Dr. H. KERN, Leiden. Voorzitter,.
Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN, Onder-Voorzitter.
P. J. DE KANTER, Dordrecht, Secr.-Penningm.
Dr. H. J. K IE WIET DE JONGE, Dordrecht.

Prof. Dr. JULIUS OBRIE, Gent.
HIPP. MEERT, Gent.
L. H. SMEDING, Antwerpen.
J. DE VRIENDT, Schaerbeek bij Brussel.

Alle stukken betreffende NEERLANDIA te zenden aan den heer C. VAN

Jhr. O. VAN DER WIJCK, Den Haag.
J. M. PIJNACKER HORDIJK, Den Haag.
Mr. C. Th. VAN DEVENTER, Den Haag.
H. BOSBOOM, Den Haag.

SON, Dubbeldam bij Dordrecht.

Nu eerst begint ons werk in Afrika. Dat prachtig land
moeten we voor den Nederlandschen stam behouden.
Louis

BOTHA

(Redevoering te Antwerpen, Vrijdag

19

Sept.)

I N H O U D : Hoofdartikel. — Het Congres te Kortrijk, door prof. P. J . Blok. — Z U I D - A F R I K A . (Het Hollandsch in Zuid-Afrika.) —
(Uit Vlaanderen.) — O O S T E N W E S T (Afdeelingen in Indië. — Het leeren van de Ned. Taal aan de inlanders. — Het
rapport van prof. Went en de Sisalbouw op Curacao. — Nederlandsch of Papiëmentsch ?) — B O E K B E S P R E K I N G (Dr. H . T. Colenbrander : De afkomst der Boeren. — Jan Bouchery: De Ruwaard van Vlaanderen.) — A L L E R L E I . — N I E U W E L E D E N . — M E D E VLAANDEREN

DEELINGEN.

D

—
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graag zelf het voorbeeld geven van ondergeschiktheid aan
eene vereeniging met ouder en klinkender rechten. Maar de
tijden zijn veranderd; Middelburg en Alkmaar, al volgen zij
gedeeltelijk hun oude taak, kunnen de kern blijven van
nieuwe groepeering; van hun verbindingen, hun ervaring
kan,
a l wordt de werkkring gewijzigd, voortdurend partij
worden
getrokken.
Liever dan nader de bedoeling te omschrijven, zooals door
De
vraag naar inrichting en werkwijze, zeer gewichtig
enkelen gevraagd is, zij thans het antwoord afgewacht, dat
tevens aan de beweerde onbepaaldheid een einde zalmaken. op zich zelf, zal na verkregen bescheid, met goeden w i l op
Genoeg dat er thans reeds een kring van Nederlandsche en te lossen zijn.
Vlaamsche vrouwen is, die zich tot beschikking der Afrikaansche
heeft gesteld. E n dat het A . N . V . in dezen geen versnippering
Toen het A . N . V . i n zijn tegenwoordigen vorm werd
van
krachten wil, behoeft wel geen betoog. Het is altijd
gebracht,
werd het groepstelsel aangenomen. Elke groep
een voorvechter geweest van eenheid en w i l voor Z . A .

ezer dagen vertrekt een bekend Afrikaner naar de
Kolonie, met een schriftelijke uiteenzetting van de
bedoeling van het A . N . V . aan de dames van Worcester, afzendsters van het Kortrijksch telegram. Hij is volkomen op de hoogte en bereid zoo noodig mondeling toe
te lichten; de zaak zelf heeft zijn volkomen instemming.
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had haar volkomen zelfstandigheid, haar eigen wet, haar
eigen bestuur, ook haar eigen verantwoordelijke plaats in
het maandschrift. Zonder meer zou het A . N . V . dus hebben
bestaan uit een aantal losse deelen. De eenheid werd echter
zichtbaar in een Hoofdbestuur, dat van elk der groepen in
gelijk aantal vertegenwoordigers bevat.
Slechts op deze wijze kan een vereeniging blijven bestaan
en nuttig werken, die zoo wijdvertakt, zooveel uiteenloopende
neigingen en belangen bergt. Het zelfbeheer van Nederland,
van Vlaanderen, van Indië wordt strikt geëerbiedigd; geen
zweem van eigenmachtige inmenging is dan ook, noch in
de Hoofdbestuurs-, noch in de groepsbestuursvergaderingen —
in die van Nederland althans — ooit vernomen; nooit is
er zelfs ook in de Hoofdbestuursvergaderingen kwestie van
de belangen van vreemde groepen, dan wanneer deze door
hare vertegenwoordigers zelf ter tafel worden gebracht of,
bij het Hoofdbestuur ter behandeling ingezonden, aan die
vertegenwoordigers zelf worden voorgedragen.
Met andere woorden: het A . N . V . staat of valt met de
volkomen ongeschonden zelfregeering zijner groepen.
W e l zeer krachtig moeten dus de bewijzen zijn, wanneer
openlijk de meening wordt geuit dat sommigen in Noord
en Zuid droomen van eene opperheerschappij der Hollanders
over de Vlamingen. Dat doet in zijn Septembernummer De
Vlaamsche Strijd, Maandschrift van het Gentsche Propagandacomiteit van het A . N . V . Het heeft daarbij, zonder ze te
noemen, leiders op het oog; aan volkomen invloedloozen
zou zelfs de eer dezer verdachtmaking niet worden verkwist.
E n de aanleiding? De secretaris n l . der groep Nederland
heeft bij zijn opwekking aan de Kortrijksche Congresleden
om l i d te worden van het Verbond, als plaats van aangifte
Dordrecht opgegeven, niet Gent, niet Batavia, niet Grand
Rapids, enkel Dordrecht. Natuurlijk is dat i n overleg en met
volkomen goedvinden van den Vlaamschen groepssecretaris
geschied. Reeds de statuten zelf van het Verbond maken
trouwens in dit opzicht elk opzet ijdel; alle Vlamingen toch,
die zich te Dordrecht opgeven, worden onmiddellijk naar
Gent overgebriefd en omgekeerd. Alleen zij, die bij eene
andere groep willen worden ingeschreven dan waarbij zij
eigenlijk behooren, kunnen dit gedaan krijgen, maar alleen
op uitdrukkelijke aanvraag.
Heeft de aanleiding niets om het lijf, de daaraan vastgeknoopte uiting is gevaarlijk, al is zij duizendmaal ongeteekend en dus voor rekening der eveneens ongenoemde
redactie. Vlaanderen is klein, een blad wordt gelezen en
de meeste lezers nemen zonder verweer het geschrevene tot
zich; hoe onwaar ook, altijd blijft van eene beschuldiging
iets hangen. E n vertegenwoordigers van het Verbond in
Vlaanderen moesten het zich tot een eerste plicht rekenen,
het Verbond te steunen, niet het te ondermijnen. Zij moesten
weten dat de kanker die in Vlaanderens geestelijke welvaart
invre?t, de tot levensbehoefte geworden partijzucht, ook het
A . N . V . zou doen kwijnen. Daartegen moeten zij en wij
waken; dat is geen groepsbelang, dat is een algemeen belang, dat is de eisch onzer eenheid.
„Wij willen blijven wat wij zijn" zegt de Vlaamsche
Strijd. Volkomen juist en verblijdend voor zoover het daarmede zijn goede eigenschappen op het oog heeft; geen
vriend der Vlamingen zal welken Vlaming ook daarin tegenwerken. In Nederland keeren wij, leden van het A . N . V . ,
de leuze om en zeggen: wij willen niet blijven wat wij zijn,

wij willen beproeven door aansluiting krachtiger te worden ;
wij willen beproeven door eerlijke waardeering van stamgenooten buiten ons land den Nederlandschen stam, door
middel van de taal, tot hechter samenstel te brengen. E n
de persoonlijke vriendschap tusschen tal van Vlamingen en
Nederlanders, de laatste jaren gesloten, is een waarborg
voor een waardiger toekomst. Vlamingen mogen klagen,
evenals nu weer de Vlaamsche Strijd, dat de steun uit
Nederland voor een Vlaamsche Hoogeschool uitblijft, deze
zal na aanvrage niet uitblijven, mits de ontwikkeling van
het Verbond — geen eendagskind en traag in 't groeien —
het mogelijk maakt en de Vlamingen zelf dit ingewikkelde
vraagstuk degelijk hebben voorbereid.

Het Congres te Kortrijk.

O

s t e

fschoon eerst i n het vorige jaar het 2 6
Nederlandsch
Taal- en Letterkundig
Congres te Nijmegen gehouden was — juist even vóór dat te Kortrijk verschenen
de Handelingen van dit congres, ten gevolge van verschillende omstandigheden in allesbehalve onberispelijken vorm,
bij de firma Malmberg te Nijmegen — gaf het vieren van
den Sporenslag te Kortrijk aanleiding tot het houden van
het 2 7
reeds in dezen zomer, 20—24 Augustus.
s t e

Het was de bedoeling dit congres te maken tot een
Nederlandschen „stamdag", op welken zoo mogelijk alle
deelen van den „Dietschen" stam, in Europa, Afrika, Amerika,
Azië verspreid, hunne gemeenschappelijke stambelangen zouden
kunnen bespreken. Op de laatste congressen was eene zekere
kwijning van de behandeling der taal- en letterkundige belangen, waarover men vroeger bijna uitsluitend had gesproken,
onmiskenbaar; te Nijmegen was het, ook onder invloed van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, duidelijk geworden, dat
de congressen, wilden zij zich op den duur handhaven, zich
in eene meer algemeene richting moesten ontwikkelen. Reeds
het program van dit congres toonde aan, dat de leiders ervan
met kracht in die nieuwe richting hadden gewerkt: het aantal
der eigenlijke taal-, letter- en geschiedkundige onderwerpen
in de drie afdeelingen te behandelen, was bijzonder klein;
in die voor de algemeene vergaderingen trad het stambewustzijn zeer op den voorgrond. Het was dan ook geen wonder,
dat reeds in de eerste algemeene vergadering de behoefte
werd uitgesproken aan eene „vierde" afdeeling, die in het
bijzonder zou gewijd zijn aan de „stambelangen", al zou het
zeker voor het vervolg overweging verdienen deze te behouden voor de algemeene vergaderingen, waaraan alle bezoekers te gelijk kunnen deelnemen. Het openingswoord van
den algemeenen voorzitter, D r . Julius Sabbe, bewoog zich
dan ook in deze richting, wijzend op de herdenking van
den Sporenslag, die schitterende nationale zege, en op de
gemeenschappelijke belangen van Vlaming en Noord-Nederlander, van Zuid-Afrikaan en Nederlander in de verstrooiing.
De gloeiende taal van ds. V a n Broekhuizen, de aandrang
van dr. Gunning en dr. Mansvelt wekte nieuwe geestdrift
voor de zaak van Zuid-Afrika vooral, zich uitend in ruime
offervaardigheid ten behoeve van het zoo bedreigde volksbestaan ; de geestvolle rede van ds. Henry Beets uit Amerika
schonk nieuw inzicht in de belangen en wenschen van de
Nederlandsche kolonisten aldaar, die zoo niet de taal dan
toch den geest van Nederland willen handhaven. De taal,
;
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Dat het taalonderwijs in ons eigen land niet is zooals
in het bijzonder de door velen hier te lande en in Zuid-Afrika
gewensehte vereenvoudiging van de spelling, was het onder- het behoort, wordt tegenwoordig meer en meer, zelfs in
kringen van onderwijzers, toegegeven. Maar de meerderheid
werp eener breede door dr. Buitenrust Hettema, dr. Kluyver,
schijnt tot dat inzicht nog niet gekomen, althans houdt de
mr. P r a y o n — V a n Zuylen en prof. Fredericq gevoerde dis- sleur de meesten op denzelfden weg in de verkeerde richting.
cussie, die nu en dan hartstochtelijke betuigingen te voorschijn
De uitkomst van het taalonderwijs in den nieuweren tijd
riep, vooral toen de Vlamingen een beroep deden op de hulp is geweest, dat de meerderheid van het Nederlandsche volk,
der stamgenooten om hun strijd tegen het Fransche element zoodra het de pen in de hand neemt of gaat redevoeren,
van de wijs raakt. Wanneer zij zich behoorlijk weten uit te
niet te bemoeilijken door het opwerpen van nieuwe twistvragen,
drukken dan is het toch geen natuurlijke, levende taal meer
die voor de verschillende deelen van den Nederlandschen die. zij neerschrijven of uitspreken, maar een stijve, houterige,
stam verschillend beantwoo' d schijnen te worden. De schitteren- levenlooze taal; geen w oorden die op het doel afgaan, maar
de betooging in de geboorteplaats van Peter Benoit, het er omheen draaien; niet de keuze van de rechte uitdrukking,
nabijgelegen Harelbeke, de welgelukte wat zwaar gevulde zeggende juist wat er te zeggen is, maar een slappe, overdrachtelijke stijl.
muziekavonden, waar uitsluitend Nederlandsche muziek ten
E n dan zijn er nog zoovelen die zelfs eenvoudige dingen
gehoore werd gebracht — alles droeg hetzelfde karakter;
niet in behoorlijke volzinnen kunnen weergeven. Zie de
de gezamenlijke tocht naar Brugge om de groote tentoon- kranten i n ; lees de gemengde berichten, geleverd door
stelling der Nederlandsche „primitieve'' kunst te bezoeken
schrijvers van allerlei slag uit alle oorden van het land.
viel in dezelfde lijn. De Sporenslag zelf, waaraan in de Het simpelste geval, een brand, een diefstal wordt vaak op
geschiedkundige afdeeling eene warme discussie was gewijd, de onbeholpenste manier verteld. Of eigenlijk, het zijn juist
de eenvoudige feiten die men niet goed weet te beschrijven;
trok in de algemeene vergadering aan het slot weinig
in verslagen van redevoeringen of vergaderingen kan men
aandacht meer, in weerwil van de scherpe en wel ge- met kleurloozen stijl, gemeenplaatsen en slappe uitdrukkingen
dokumenteerde toelichting door D r . Fris uit Ostende. In het nog het verst komen.
Dit is de vrucht van een onderwijs, dat de kinderen op
algemeen kan men zeggen, dat het doel van het congres —
school leert niet de levende, krachtige taal die zij spreken,
verlevendiging van het gevoel van samenhang der deelen
maar een inderdaad doode schrijftaal, en deze als de eenig
van den Nederlandschen stam — wel bereikt is Bovendien
goede. E n zoo komt het, dat zij, iets moetende schrijven
was het voor een scherp oog reeds tijdens het congres be- of een toespraak zullende houden, dadelijk de taal, die zij
merkbaar, dat de invloed van het congres in het zeer ver- voelen — hun spreektaal — laten varen, en modderen gaan
franschte Kortrijk van groot gewicht kan zijn voor de in de aangeleerde, maar nooit hun waarlijk eigen geworden
verbreiding der „Vlaamsche ' d. i . der Nederlandsche taal in school- of schrijftaal.
E n nu gaan er onderwijzers, die zelf met die steenenBelgië, het stambelang, waarop de stichters dezer congressen
voor-brood groot gebracht en verder in die leer gestijfd zijn,
van het begin af het oog hebben gehad. De onvermoeide de Afrikaansche jeugd Hollandsch leeren. W a t kan daarsecretaris van het' congres, de jonge Kortrijksche advocaat van komen!
Het is niet alleen noodig, dat het Hollandsch voor de
Matton, kan ook in dit opzicht tevreden zijn over den uitslag
zijner bemoeiingen, die zoo krachtig hebben gestrekt tot het kinderen in Zuid-Afrika eenvoudiger gespeld wordt; en niet
welslagen van dezen door bijna 1000 deelnemers, waaronder voldoende, dat een menigte vormen, die al lang dood zijn,
ook over boord worlen gezet, maar bovendien is het noodig,
bijna 200 Noord-Nederlanders, bezochten „ l a n d d a g ' .
dat de Nederlandsche onderwijzers, wier taak het zal wezen
de Afrikaander jeugd te onderwijzen, zich houden aan het
Museum.
P . J BLOK.
jonge, levenskrachtige, pittige Hollandsch, dat ons volk
spreekt.
Wij houden geen pleidooi voor den stelregel, die ook
onder Afrikaanders zijn aanhangers heeft: „skrijf soos jij
spreek"; alsof er geen verschil zou mogen bestaan tusschen
schrijf- en spreektaal. Een van Frankrijks uitnemendste
stilisten, Paul-Louis Courier, schreef „a-peu-près comme je
vous parle". Op dat ten-naaste-bij komt het aan Maar het gewone school-Hollandsch is er te ver vandaan. Wij herhalen,
er zijn er tegenwoordig steeds meer die dat inzien. Maaide Hollandsche onderwijzers in Zuid-Afrika moeten het
Het Hollandsch in Zuid-Afrika.
allen inzien.
ij hebben in de vorige aflevering over de taal van
Zuid-Afrika, het Hollandsch en het onderwijs geW i j meenen den slechten invloed van dat school-Hollandsch
sproken, en hielden, om niet te lang te worden,
in
Zuid-Afrika al duidelijk te bespeuren. Het Hoog-Hollansch
eenige opmerkingen voor deze aflevering achter.
W i j schreven o. a., dat mannen van gezag in Zuid-Afrika van vele Afrikaanders is wel de jammerlijkste verwording
van onze taal, die wij kennen. W i j zeggen niet, dat het
eenige jaren geleden beslist hebben, „ d a t ' t Hollandsch, alleen
als het ontdaan wordt van moeilijke en reeds in de spreek- veel erger is dan het Afrikaansch, want wij vinden dit in
taal uitgestooten vormen en als het zooveel mogelijk, althans het geheel niet erg, integendeel. Maar het Hoog-Hollandsch
meer dan tegenwoordig, fonetisch geschreven wordt, op den dat wij bedoelen, zooals wij het in Hollandsch-Afrikaansche
kranttn en in officiëele stukken van Afrikaanders hebben
duur voor de Afrikaanders aannemelijk zou zijn."
Het komt ons voor, dat vooral de Nederlandsche onder- gelezen, dat is een leelijke t a a l ; en dat niet alleen, maar
zoo men ooit aan een taal levensvatbaarheid mag ontzeggen
wijzers en onderwijzeressen, die in Zuid-Afrika werkzaam
zijn of zullen zijn, goed zouden doen die beslissing ter harte dan aan deze; zij zou het tegen het Engelsch nooit uitte nemen. Het Nederlandsch zooals zij dat hier te lande op houden.
Het stijve, waanwijze sehool-Nederlandsch staat zoo ver van
school en later bij hun opleiding voor het onderwijs geleerd
hebben, en dat zij nu op hun beurt aan kinderen moeten het Afrikaansch af, dat de meeste Afrikaanders — zij dan
onderwijzen, deugt voor het Afrikaansche kind niet. E n het uitgezonderd die door bizonderen aanleg of door studie zich
onze taal volkomen eigen hebben gemaakt — in het Hollandsen
deugt ook voor het Nederlandsche kind niet.
r
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willende schrijven of spreken, zich zoo onbeholpen uitdrukken als de meeste van onze landgenooten, als zij een
brief moeten schrijven of een toespraak houden in een
vreemde taal.
Wat het Hoog-Hollandsch van den Afrikaan der vooral zoo
leelijk maakt is dat het veelal klinkklare vertaling van het
Engelsch is. E n hier wreekt zich weer de fout van het
school-Nederlandsch, dat het zoo onnatuurlijk en omslachtig
van samenstelling, van bouw is. Het Engelsch is in dat
opzicht zoo veel eenvoudiger, dat de Afrikaander, dikwijls
met die taal vertrouwd, van zelf er toe komt de Engelsche
zinswending te volgen.
Het Engelsche karakter van het Afrikaansche HoogHollandsch is dan ook niet zoozeer in het gebruik van
Engelsche woorden gelegen — ofschoon ook dit veelvuldig
voorkomt — als wel in den draai der zinnen, in de groepeering
der woorden. In een Afrikaansch gedicht wordt er geklaagd:
„Engels denke, Hollans prate, met vertale kom al an".
Zoo ongeveer is het: men denkt in het Engelsch, schrijft
(of praat) Hollandsch, en de uitkomst is een klakkelooze
vertaling.
In dit opzicht hebben de Hollandsch-Afrikaansche kranten
veel kwaad gedaan. De Volksstem, en Ons Land b.v. hebben
tegen die neiging om het Hollandsch een Engelsch stempel
op te drukken niet flink weerstand geboden en, uit zucht
om duidelijk te zijn, zelf aan dat verhaspelen van het
Hollandsch meegedaan.
Dat dat intusschen niet noodig is, bewijst het Afrikaansch,
dat ook wel bij vele schrijvers te zeer naar het Engelsch
neigt en een zuiveringsproces hard noodig heeft, maar toch
aan eigen karakter trouwer is gebleven dan het HoogHollandsch. Men kan zich daarvan gemakkelijk overtuigen
door Ons Land te lezen. Dat blad wordt in Hoog-Hollandsch
gesteld, maar er zijn een paar medewerkers die Afrikaansch
schrijven, b.v. Jan Kieser in zijn Parlementse Praatjes en
Jannie in zijn Gedigte. E n merk dan eens op hoe veelal
dat Afrikaansch in klank, zinswending en woordkeus zuiverder Hollandsch is dan het Hoog-Hollandsch. Vooral waar
er vertalingen uit het Engelsch worden geleverd, b.v. de
Reuter-telegrammen, is de taal van Ons Land dikwijls om
er kippevel van te krijgen.
Ons dunkt, dat de Hollandsche kranten die in Zuid-Afrika
verschijnen — en welhaast, als de krijgswet in de nieuwe
koloniën opgeheven is, zullen Volksstem, Rand Post, de
Bloemfonteinsche Express wel weer opduiken — een nuttig
en noodig werk zullen doen, als zij hun taal zooveel mogelijk
van den Engelschen invloed vrij houden. Alle woorden en
zegswijzen, die aan het Engelsch ontleend zijn, kunnen niet
uitgestooten worden; daarvoor is er reeds te veel van in het
taalgevoel der Afrikaanders doorgedrongen, maar men kan
voor nieuwe insluipsels waken. D i t is, meenen wij, een zaak
van belang die overwogen verdient te worden.
Om nog even terug te komen op wat wij in de vorige
aflevering van Neerlandia schreven: hoe de taal van ZuidAfrika worden zal, of zij het Afrikaansch van nu zal wezen
met geringen invloed van het Hollandsch, of dat uit een
vruchtbare vereeniging van een eenvoudiger en frisscher
Hollandsch dan de Afrikaander tot nog toe heeft leeren
kennen met „die landstaal van Suid-Afrika" een gekuischt
en rijker Afrikaansch zal ontstaan, zullen wij niet beslissen.
De Afrikaanders zelf zijn het er niet over eens. Iemand
als de heer Reitz, die als vaardig dichter recht van spreken
heeft, zou het Afrikaansch wat meer willen verhollandschen.
Generaal de Wet, die in zijn toespraken ook een meester
van het woord blijkt te zijn, houdt het met het loutere
Afrikaansch; zoo althans hebben wij begrepen uit een toespraak die hij te Amsterdam gehouden heeft.
De tijd zal dit uitmaken. Maar de school kan er veel
aan doen, welken kant de ontwikkeling uit zal gaan en in
welk tempo dit gebeuren zal. Maar dan moet men zorgen,
dat de Boerenkinderen met een Hollandsch kennis maken,
dat hun niet te hoog en, naar het karakter van hun Afrikaansche moederbaai, bondig en eenvoudig is.

E n laat de kinderen dan maar Engelsch ook leeren. De
taal van „hul die ons vertrede" zal zoo licht niet de moedertaal
overvleugelen, — de moedertaal, die het Afrikaander volk
nooit zoo lief is geweest als nu. Hoor hoe de generaals
telkens en telkens weer getuigen van hun vast besluit om
aan de taal vast te houden. Geloof maar, dat de Engelschen
aan de „ t a a l " een taaie kluif zullen hebben!
E n zoo in iets, dan kan ons volk de Afrikaanders in
dezen taalstrijd helpen. Niet alleen met geld om hun eigen
scholen te bezorgen, maar met onderwijzers en onderwijzeressen; met boeken, die hun nog een andere beschaving
zullen ontsluiten dan de Engelsche ; met Hollandsche muziek,
die de Engelsche „songs", in hun groote meerderheid wel
onnoozel, maar met hun sentimenteelen tekst en rhytmischen
deun voor het algemeen wel aannemelijk en gevaarlijk als
verspreiders van de taal, moge verdringen.
E n dan, als het Boerenvolk wat onder de verdrukking
uit is, zal men eens zien, hoe de taal onder hen levan gaat
en er een letterkunde in Zuid-Afrika groeien zal. E r zijn nu
reeds Afrikaansche verzen bekend die geen groote letterkunde oneer zouden aandoen; wij zouden verzen kunnen
aanhalen, die, naar ons oordeel, meesterstukken zijn. E n
dan heeft het Afrikaander volk een gave, die voortreffelijks
kan voortbrengen, humor. E n zoowel voor geestige als
vei heven uitdrukking leent zich het Afrikaansch bizonder
goed. Men kan groote dingen van Afrikaansche schrijvers
verwachten. Dit is onze overtuiging.

UIT VLAANDEREN.

H

et doel dat ons thans het naast voor oogen zweeft is
zeker wel het verkrijgen eener Vlaamsche Hoogeschool.
Geen middel leidt er ons zekerder naar toe dan de jaarlijksche Natuur- en Geneeskundige congressen waarvan het zesde
op 14 September laatstleden te Kortrijk gehouden is.
Door de onverpoosde werkzaamheid van prof. dr. J . Mac Leod
in het leven geroepen, zagen deze congressen het aantal hunner
toetreders telken jare klimmen, terwijl de sympathie der NoordNederlandsche wetenschappelijke wereld hun niet onthouden werd,
wel een bewijs dat zij degelijke uitslagen opleverden.
Door deze congressen krijgen de Vlaamsche geneesheeren
en natuurkundigen de onwankelbare overtuiging dat hunne
moedertaal zich uitnemend tot behandeling van wetenschappelijke
onderwerpen leent, iets waar lang niet alle gestudeerden — die
hun heele wetenschappelijke opleiding in 't Fransch ontvingen,
van overtuigd zijn.
Zoo oefenen zich onze wetenschappelijke mannen in haar gebruik, voelen zij hunne liefde tot haar stijgen tot die hoogte,
waar zij den moed tot strijden geeft. En als „Eene Vlaamsche
Hoogeschool" de leus der meeste Vlaamsche geleerden zal zijn
geworden, zal zij ons ook niet lang meer onthouden kunnen
worden.

*
Heeft de oprichting van den Nederlandschen Lyrischen schouws
burg in Antwerpen jaren van zwaren strijd gevergd, aan éen
man, met taaie wilskracht en ondernemingsgeest begaafd, is het
mogen gelukken aan Gent een operatroep te schenken, die met
volledig succes Jan Block's „Bruid der Zee'' heeft kunnen opvoeren.
De heer Honoré Wanijn, bestuurder van onzen Nederlandschen
schouwburg, heeft zich daardoor op Vlaamsch muzikaal gebied
zeer verdienstelijk gemaakt.
„De Buid der Zee", in de laatste week van September drie
maal opgevoerd, werd telkens op donderende toejuichingen onthaald. Bij de eerste vertooning hield Jan Blockx zelf den maat-
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stok en werd de dichter van het libretto, Nestor de Tière, voor
het voetlicht geroepen.
* * *
Op 19 September bezochten Botha, De Wet en De la Rey onze
goede stad Antwerpen. Niet door uitbundige toejuichingen alleen
toonde het volk hoe diep het de Boeren toegenegen blijft, maar
ook door den geldelijken steun, dat het dien dag aan zijne verre
stamverwanten verleende. Boven de 20.000 fr., door den heer
Pol de Mont, in naam der Ambulance-eomiteiten, aan de Boeren
afgestaan, werden nog 9000 fr. opgehaald gedeeltelijk ten huize
van Mevr. Osterrieth, waar ter eere der drie generaals eene schitterende receptie plaats had, gedeeltelijk in het winterlokaal der
Koninklijke Harmoniemaatschappij, waar het publiek zeker nog
nooit zoo talrijk en zoo diep ontroerd had geluisterd naar een
spreker, als het thans de apostels der Boeren aanhoorde.
Zeker hebben de drie voormannen de innige overtuiging uit
Antwerpen meegenomen dat de Vlamingen zullen blijven helpen
in de mate hunner krachten en met het hart vol broederlijke liefde
Op het onthaal te Antwerpen is gevolgd, dat te Brussel en
te Gent, waarvan we de beschrijving niet zullen ondernemen,
daar de bladen der laatste dagen er de grootsche afmetingen
van hebben gemeld.
- — _
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Afdeelingen in Indië.

Z

al de Groep Nederlandsch-Indië met vrucht werkzaam kunnen
zijn, dan is het vooral noodig dat hare belangen van meer
plaatselijken aard worden ter harte genomen door plaatselijke
afdeelingen.
Naar de oprichting van afdeelingen streefde dan ook reeds, in
afwachting van de tot standkoming der Groep, de vroegere
Hoofdcommissie voor Nederlandsch-Indië van het Verbond, en
het sedert opgetreden Groepsbestuur heeft mede dat doel steeds
als een voornaam gedeelte van zijne aanvankelijke taak beschouwd.
De groote uitgestrektheid van het gebied der Groep, gezwegen
nog van andere oorzaken, zooals de aanvankelijk niet groote
neiging om tot het Algemeen Nederlandsch Verbond toe te
treden, belet evenwel dat op de verschillende ,voor afdeelingen
in aanmerking komende plaatsen spoedig de noodige aanrakingen
worden verkregen met personen, in staat en genegen om aan de
belangen van het Verbond moeite en tijd te besteden, en zoo
gaat het met het oprichten van afdeelingen hier te lande niet
zoo vlot als wij wel zouden wenschen.
Toch valt op enkele resultaten in die richting te wijzen.
Te Ternate was reeds ten vorigen jare tot de voorloopige
oprichting van eene afdeeling overgegaan, onder leiding van
den Resident van het gelijknamig gewest, Dr. D. W . Horst, en
een ingezonden ontwerp-afdeelingsreglement werd — behoudens
enkele aanvullingen — door het Groepsbestuur dezer dagen
goedgekeurd.
De a f d e e l i n g T e r n a t e tracht het doel van het Verbond
voornamelijk te bereiken door het houden van voordrachten, het
steunen van eene boekerij en het samenwerken met de aldaar
reeds bestaande vereeniging: „Vooruitgang door Beschaving",
welke blijkens hare statuten hoofdzakelijk beoogt, door het in
standhouden eener Fröbelschool te Ternate aan kinderen, die
hun derde jaar volbracht hebben, zoodanig voorbereidend onderricht te verschaffen, dat zij met meer vrucht van het openbaar
lager onderwijs zullen kunnen gebruik maken.
Eene t w e e d e a f d e e l i n g kwam voorloopig tot stand te
B a n d j e r m a s i n , waar men zich ook in de eerste plaats met
het Fröbelonderwijs bezig houdt. Een ontwerp-reglement voor deze
afdeeling, waarvan het bestuur wordt voorgezeten door den majoor
der Infanterie, A . F. A. M . de Vassy, is dezerzijds opgevraagd.
Een belangrijke stap zal het kunnen worden genoemd wanneer
de leden ter hoofdplaats B a t a v i a (met M e e s t e r C o r n e l l s )
zich tot eene afdeeling zullen hebben vereenigd. Daartoe zijn de
noodige voorbereidende maatregelen genomen en een voorloopig
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comité onder voorzitterschap van den Resident van Batavia, den
heer Ch. R. Bakhuizen van den IJrink, heeft een ontwerp-reglement voor die afdeeling ter goedkeuring aan het Groepsbestuur
aangeboden, welk ontwerp thans wordt onderzocht door eene door
dat bestuur daarvoor uit zijn midden gekozen commissie.
Het Bestuur der Groep Ned -Indië:
DE

MEESTER,

J. P. C.

Voorzitter.

HAUTEVELT,

Secretaris.

*

Het Leeren van de Nederlandsche
Taal aan de Inlanders.
S e m a r schrijft in zijn XLVIIsten „Omong-Omong" in Het
Vaderland:
Het algemeen verlangen is — en naar mijn oordeel terecht —
dat de Nederlandsche Taal hoe langer hoe meer zal worden een
vak van onderwijs voor de inlanders. Onwillekeurig wordt daardoor de band tusschen Europeanen en inlander hechter, en valt
het den laatsten dan ook gemakkelijker zich in de Westersche
begrippen in te werken. Nu is de vraag: is het verkieslijker op
de inlandsche scholen de Nederlandsche taal te doen onderwijzen,
of verdient het de voorkeur om de toelating van inlanders op
de Europeesche scholen te bevorderen.
Wanneer mij de beslissing zou worden overgelaten zou ik het
laatste verkiezen; wordt het onderwijs in het Nederlandsch op
de inlandsche scholen gegeven, dan zal het resultaat al zeer
bedroevend zijn. De hoofdzaak van het ondeiwijs in een of andere
taal is niet alleen het besteden van eenige uren aan syntaxis ot
grammatica maar hoofdzakelijk het voortdurend spreken in die
taal. Daardoor toch wordt de leerling gedwongen gedurende den
tijd, dat het schoolbezoek duurt, niet alleen de taal te spreken
maar ook om in die taal te denken.
Het laatste zal hem met die taal meer vertrouwd maken, en
hem vooral de fijnheden van gedachten-uiting en spreekwijze betelen grondiger doen kennen. Dit is nu op een inlandsche school
niet te verwachten. Een Europeesch onderwijzer, met alleen
Inlandsche kinderen, zal niet in staat zijn de conversatie der
kinderen onderling in de moedertaal te onderdrukken. Zoodoende
blijft de gedachtengang geheel inlandsch en zal het met het
Nederlandsch gaan zooals het met de scheikunde bij vele ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur is, namelijk, dat zij er
juist genoeg van weten, om den boel te bederven. De tweede
regeling is verre boven de eerste te verkiezen, hoewel ook de
bezwaren daaraan verbonden niet gering zijn te tellen.
Eerstens zou de toeneming van leerlingen, geleverd door de
inlandsche maatschappij de scholen overbevolken, noodzaken tot
groote uitbreiding van het aantal scholen en de daaraan te
plaatsen onderwijzers. En . . . dit kost geld niet alleen, maar
met het reeds bestaande gebrek aan onderwijzerspersoneel is daaraan
voorloopig niet te denken.
Voorts zou het onderwijs zelf er veel door lijden en wel ten
koste der Europeesche kinderen. De onderwijzer nl. zou zich te
veel met de inlandsche kinderen moeten bezighouden en de tijd
daaraan besteed komt ten nadeele der kinderen van Europeanen.
Wel is waar moeten de kinderen van inlanders, die nu tot de
Europeesche school worden toegelaten, Hollandsch kennen, maar
. . . het is er ook Hollandsch naar. Meestal toch wordt het
voorloopig onderwijs aan die kinderen in het Hollandsch gegeven
door niet-gediplomeerde, Hollandsch sprekende Europeanen, die
door het geven van privaatlessen daarin een broodwinning
zoeken. Dit voorloopig onderwijs is uit den aard der zaak zeer
gebrekkig, en geen wonder! men ondervindt toch dagelijks, dat
zelfs volbloed Europeanen bij langdurig verblijf in Indië de
moedertaal verbeten en hulp zoeken in uitdrukkingen in 't Maleisen
of Javaansch. De oorzaak daarvan is hoofdzakelijk gelegen in de
omstandigheid, dat de Europeaan in zijn omgang met den inlander
meer tot hem moet afdalen dan dat hij dien inlander tot zich
kan opheffen.
Toch geloof ik, dat het bezwaar in de tweede plaats aangegeven, wel te onderscheppen is en wel op de volgende wijze.
Men breide het aantal fröbelscholen uit en stelle die ook
toegankelijk voor inlandsche kinderen. Aan die fröbelscholen
voege men toe een eerste klasse waarin alleen Nederlandsch
onderwezen wordt. Dit onderwijs moet niet te zeer grammaticaal
zijn, maar hoofdzakelijk bestaan uit spreek- en leesoefeningen,
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welke leesoefeningen, practiseh door den onderwijzer toegepast,
er veel toe kunnen bijdragen, het kind Europeesch te doen denken. —
Stel, dat men tot het zesde levensjaar de kinderen alleen onderwijst in de zoogenaamde fröbel vakken, dan zou tot het 7e of
8e jaar aan het inlandsch kind onderwijs in het Hollandsch gegeven
kunnen worden, voldoende om de aanvangsklasse op de Europeesche
school met vrucht te kunnen bezoeken.
Een toelating tot de Europeesche school zou in den beginne
alleen beperkt moeten worden tot de kinderen van inlandsche
hoofden en ambtenaren, waarvan de ranggrens nader is aan te
wij/.en. Alleen bij inlandsche kinderen van gewone in'anders,
doch met uitstekenden aanleg zou hierop een uitzondering gemaakt
kunnen worden. En vooral moet ook een thans nog bestaande
onbillijkheid geheel en al verdwijnen, nl., dat de schoolgelden
niet meer zooveel hooger zijn voor kinderen van inlanders dan
voor die van Europeanen, In stede van het Europeesch onderwijs aan te moedigen werkt deze verhooging als rem.

*
Het Rapport van Prof. Went en de
Sisalbouw op Curagao.
In het Koloniaal verslag van 1902, brengt de Utrechtsche
hoogleeraar, dr. F. A . F. C. Went, uitvoerig rapport uit over zijn
inspectiereis in West-Indië.
Het komt in hoofdzaak hierop neer:
Prof. Went dringt aan op goede ambtenaren, op maatregelen
waardoor de grond in handen komt van hen die hem kunnen en
willen bewerken, op verbodsbepalingen tegen den uitvoer van
minderwaardige producten, op het tegengaan van ontwouding,
regeling van het belastingstelsel, verstrekking van landbouwcrediet. Bovenal moet de vereenzaming van de Antillen (welke
behalve voor Curacao zeer erg is) opgeheven worden. Hoofdzaak
acht prof. Went echter het verspreiden van kennis van den landbouw onder de bevolking. Een landbouwdeskundige op de Curacaosche eilanden zou in hoofdzaak de volgende taak hebben :
1. Het verspreiden van algemeene landbouwkennis onder de
bevolking, door het houden van voordrachten, het publiceeren
van brochures, het organiseeren van landbouwonderwijs;
2. Het geven van advies aan den Gouverneur en de gezaghebbers
en aan particuliere plantsrs omtrent alles wat op landbouw en
veeteelt betrekking heeft. Zulke adviezen zullen zeer dikwijls
eerst gegeven kunnen worden nadat omtrent de gestelde vragen
onderzoekingen zijn ingesteld, die gedeeltelijk zullen moeten
bestaan uit proeven in het laboratorium, gedeeltelijk uit veldcultuurproeven;
3. Het nemen van proeven omtreDt verbeteringen aan te brengen
in landbouw en veeteelt op de Nederlandsche Antillen, ook
wanneer hierbij niet juist een door het gouvernement of door
particulieren gestelde vraag beantwoord moet worden. De hoogleeraar denkt daarbij vooral aan proeven omtrent de mogelijkheid
van het kweeken van bepaalde gewassen op de Benedenwindsche
eilanden.
Er zou ook, naar Engelsch voorbeeld, een inspecteur van den
landbouw voor onze gezamelijke West-Indische bezittingen aangesteld moeten worden.
Ten slotte bespreekt prof. Went nog de sisalcultuur; hij wijdt
daaraan een afzonderlijke beschouwing, omdat z. i . de toekomst
van Curacao er volstekt niet van afhangt, gelijk wel eens beweerd
wordt. Verwijzende naar het artikel van den heer Hamelberg in
het 2e jaarverslag van het Geschiedk. Genootschap te Willemstad
zet prof. Went uiteen wat hij zelf gezien heeft en wat hij uit
zijn ervaring afleidt:
„Wanneer de sisalcultuur op Curacao ingevoerd mocht worden,
zoo besluit de schrijver, dan zal het voor den inspecteur van
den landbouw noodig worden daaromtrent proeven te nemen,
Vooreerst zal de vraag moeten opgelost worden, hoe uitwendige
omstandigheden op de vezelproductie inwerken en op den aard
van de verkregen vezels. Maar vooral zal het dan zaak zijn, te
trachten door variatie, mutatie en hybridisatie nieuwe rassen
van de sisal te maken met meer en sterker en langer vezels
dan bij de thans gekweekte. Dat dit zeker gelukken zal, daarvoor zijn ons alle ervaringen, bij andere cultuurplanten vergeleken, borg; in het bijzonder zal men wel zijn doel bereiken,
wanneer men op dezelfde systematische wijze te werk gaat als
aan het departement van landbouw der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika te Washington, zooals ik dit in mijn Surinamerapport beschreven heb.
„Wil de Staat de ontwikkeling der sisalcultuur in de hand
werken, dan zal dit zeker kunnen geschieden door het reeds

aangegeven middel, namelijk het verleenen van een renteloos
voorschot aan personen, die met ernst deze cultuur ter hand
willen nemen, onder voorwaarden, dat dit voorschot alleen terugbetaald zal worden, wanneer een behoorlijke winst van het kapitaal
verkregen zal zijn. Maar daarbij zou ik het dan zeer wenscheiijk
achten, dat zorgvuldig er voor gewaakt werd, dat alleen geheel
bevoegde en practiseh ervaren mannen als leiders optreden, omdat
er anders groote kans is, dat de zaak mislukt. Dit zou dan wel
niets bewijzen tegen de mogelijkheid van sisalcultuur op Curacao,
maar het vertrouwen van het publiek zcu dan zeker zeer sterk
geschokt zijn en er zou voorloopig wel niet te denken zijn aan
de mogelijkheid van de invoering van deze nieuwe bron van
bestaan op onze Benedenwindsche eilanden."
Aan een brief uit Curacao ontleenen wij het volgende, geschreven naar aanleiding van bovengenoemd rapport:
„Al blijkt het uit het rapport genoegzaam, dat de professor
ons klimaat en bodem voor de teelt van de sisal geschikt acht en
al twijfelt hij ook niet aan het welslagen der cultuur, mits de
uitvoering worde toevertrouwd aan menschen met kennis van
zaken (iets, wat trouwens wel van zelf spreekt), zoo is hij er
toch niet erg mee ingenomen, om hier op groote schaal sisal ondernemingen aan te leggen en wil hij, dat er meer aandacht
worde geschonken aan verschillende andere cultures, die hier
eveneens mogelijk zijn. Ik moet den professor daarin gelijk geven
in zooverre, dat het steeds gevaarlijk moet zijn te achten de
welvaart van een land te laten afhangen van één enkele zaak.
Maar door gebrek aan kennis van onze kolonisten vergat de heer
Went in overweging te nemen, dat er, enkel omdat hij beweert,
dat de hier reeds bestaande cultures voor uitbreiding vatbaar
zijn, daardoor aan zulke uitbreiding nog niet gevolg zal worden
gegeven. Dat men hier b.v. meer aloë en dividivi zou kunnen
verbouwen, weten onze kolonisten óók wel, en zij hebben dat
sedert jaren geweten, maar uit gebrek aan ondernemingsgeest en
energie — waar de professor toch wel op wijst — laten zij alles
bij het oude. A l kwamen er nu ook nog een dozijn professoren
om er op te wijzen, dat men meer aloë en dividivi zou kunnen
verbouwen, vruchten naar de V . S. zou kunnen uitvoeren, enz.
enz., zoo zal dit nog geen belangrijke verandering in onze toestanden teweegbrengen. Waar men hier bepaald behoefte aan
heeft, is een landbouwonderneming uit den vreemde, die bewijst
niet bang te zijn, om eenige duizenden aan een cultuur ten koste
te leggen. Heeft men daarvan hier maar eens de goede resultaten
gezien, dan zal men niet aarzelen het gegeven voorbeeld te volgen,
maar zonder zulk voorbeeld zullen de zaken hier nog jaren lang
in statu quo blijven. Het opvolgen van de overige door prof.
Went gegeven wenken zal ongetwijfeld eenige verbetering aanbrengen, maar ondernemingsgeest en energie zullen er niet door
in het leven worden geroepen, noch zal de angstvalligheid onzer
planters, om geld te steken in ondernemingen van eenige uitgebreidheid, er. door worden overkomen.
Ter vergoelijking van onze planters dient hier echter niet vergeten, dat die angstvalligheid niet zonder oorzaak is. De meeste
plantages hier zijn vrij zwaar verhypothekeerd en onder die omstandigheden is het begrijpelijk, dat men aarzelt, om nog meer
geld op te nemen. De mogelijkheid eener mislukking en daarmee
het totaal verlies van hetgeen men nog heeft, doemt natuurlijk
als een spookbeeld voor den planter op. Bovendien, de 6 % rente,
die hij van het geleende geld moet betalen, zou gedurende de
jaren, dat een nieuw aan te leggen onderneming nog niet productief
is, het grootste gedeelte van de inkomsten zijner plantage verslinden — en waar moet hij dan in dien tijd van leven? Neem
daarbij nog de kans, dat er een paar zeer ongunstige jaren kunnen
komen, waarin de opbrengst van zijn plantage niet voldoende
zou zijn om zelfs den interest van het geleende geld te betalen
en waarlijk — men zal onzen planters van hun gebrek aan energie
billijkerwijs niet meer zoo'n groot verwijt kunnen maken.
Zoo wordt ook de tegenstelling minder groot tusschen Groot
Piscadera, de plantage van den heer Jones, waarvan de professor
gewaagt, en die van andere planters. Groot Piscadera is onbezwaard en de heer Jones behoort onder de weinige kapitalisten
van dit eiland. Als hij 6 °/ maakt van het geld, dat hij aan
de verbetering van zijn plantage besteedt, kan hij daar genoegen
mee nemen, maar geheel anders wordt de zaak voor den planter,
die geld moet opnemen tegen 6 %.
0

De moeilijkheid in het verkrijgen van jonge sisalplantjes is
opgelost. W^aar de professor zegt, dat die plantjes moeilijk zullen
zijn te bekomen, tenzij de mededeeling van den heer Hart juist
is, dat er honderdduizenden op Tobago tegen betrekkelijk geringen prijs gekocht kunnen worden", weet men hier, dat de
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heer Hamelberg van laatstgenoemd eiland bericht heeft ontvangen'
dat er daar tegen zeer billijken prijs een voldoend aantal planten
geleverd worden voor drie a vier groote ondernemingen. De
zekerheid om planten van de goede soort te verkrijgen bestaat
ook, door de wijze te volgen, door den heer Hart aangegeven,
namelijk om de planten te doen afleveren aan den curator van
den botanischen tuin op Tobago, die zich daartoe tegen een
kleine vergoeding bereid heeft verklaard.
Aan de kwestie van dorens langs de randen der bladeren hecht
de heer Went al te veel gewicht. Ofschoon ongetwijfeld aan
agaves zonder doornen de voorkeur moer, worden toegekend,
worden toch immers in Yucatan, het vezelproduceerend land bij
uitnemendheid, geen andere soorten van agaves verbouwd dan
die met dorens langs de randen (zie het artikel van den heer
Hamelberg in het 2de Jaarverslag van het Curacaosch Geschiedkundig Genootschap blz. 22) en op geen enkele plaats ter wereld
is de sisal geheel vrij van dorens (Ibidem, blz. 32). Het schijnt
bovendien dat de sisalplant, als zij ouder wordt, haar dorens meer
en meer verliest. Uit eigen onderzoek is het mij tenminste gebleken,
dat de plantjes, die de heer Hamelberg eenige jaren geleden uit
Trinidad ontving en hier liet planten, thans bijna volkomen glad
langs de randen zijn. Doch hoe het hiermee ook gesteld zij. door
de aanwezigheid van dorens langs de bladeren moet wel wat
meer aan werkloon worden betaald, maar als men dat in Yucatan
kan doen, waar de werkloonen veel hooger zijn dan hier, kan
het natuurlijk in deze kolonie ook worden gedaan.
Deze kwestie van arbeidsloonen brengt mij als van zelf op
een zeer belangrijk overzicht in prof. Went's rapport. Daarin
toch gewaagt hij van de kleine winsten aan de sisalcnltuur verbonden, en daarmee kan hij slechts de cultuur op de Bahama
eilanden bedoelen, die hij ter plaatse bespreekt. Winst moet men
daar natuurlijk behalen, anders zou men de cultuur al lang
hebben opgegeven. N u zegt de professor, dat het werkloon daar
ongeveer ƒ 1.20 per dag en per man bedraagt (2 shilling). Dan
zegt hij ook, dat er voor een onderneming van 400 hectaren
100 arbeiders noodig zijn en van te voren haalt hij aan, dat het
hoogste loon hier f 0.60 is per dag en per man, of /0.60 minder
dan op de Bahama's. Dat hoogere loon ginds maakt dus voor
een aanleg van 400 hectaren een verschil in de winst van ƒ 60.—
per dag of in een jaar van 300 werkdagen een verschil op de
jaarlijksche winst van f 18.000! Zegge: Achttien duizend
gulden ! Rekent de professor onder die arbeiders ook vrouwen,
dan wordt dit bedrag kleiner, maar zeer belangrijk minder zal
het toch niet worden, daar ook hier aan vrouwen slechts de
helft van het loon der mannen wordt betaald (evenals op de
Bahama's) en men bovendien slechts enkele vrouwen zou kunnen
gebruiken. Waarlijk, men zou nog al veeleis:hend moeten zijn
om bij zulke aanzienlijke vermeerdering der winst die nog klein
te noemen!
Ten slotte meen ik nog te moeten opmerken, dat prof. Went
het voordeel, dat de bevolking bij een sisalonderneming op eenigszins groote schaal zou hebben, te gering schat. Hij zegt, dat er
bij een onderneming van 400 hectaren slechts 100 arbeiders werk
vinden en dat dus het voordeel voor de bevolking niet van veel
beteekenis is. Voorzeker, in Nederland b.v. zou het voor de bevolking al zeer weinig verschil maken of 100 arbeiders meer of
minder er werk vonden.- Maar op kleine eilanden als de onze
zegt dat geregeld werk verschaffen aan 100 inwoners heel wat.
Op Santa Barbara hier werd in de laatste jaren van uitvoer
slechts met 80 man gewerkt, doch het was een zeer gevoelige
slag voor de ingezetenen van het 2de district, waarin de onderneming is gelegen, toen deze het werk staakte. Het zijn ook
niet alleen zoo'n 100 man, die een bestaan vinden: talrijke
anderen trekken weer hun voordeel van het aan die arbeiders
uitbetaald loon en dan zijn er nog de sjouwers en zeevarenden,
die bij den uitvoer hun werk vinden. En ten slotte zouden er
hier ook niet één, maar zeker wel een tiental en meer van zulke
ondernemingen kunnen bestaan, waarbij dan ruim Vso onzer bevolking geregeld werk zou vinden."

Nederlandsch of Papsëmentsch ?
De Amigo di Curacao geeft in hare nummers van 25 Juli,
2 Aug. en 9 Aug. een antwoord op de vraag: Kan de Hollandsche Taal hier algemeen worden?
Het blad begint met een blik te werpen op de geschiedenis:
Alonso de Ojeda heeft in 1499 ons eiland ontdekt en aanstonds
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volgden de Spaansche kolonisten. Daar ontstond gemeenschap,
verkeer tusschen de overwinnaars en de overwonnenen, die,
minder ontwikkeld, geen begrip hadden van lezen en schrijven
en dus slechts den klank konden opvangen der woorden, welke
tot hen gesproken werden. Er bestond voor hen geen ander
middel om met de Spanjaarden in verbinding te treden, dan
door, hoe gebrekkig ook, de klanken, wier beteekenis zij begrepen
hadden, te herhalen. De zinbouw bleef nutuurrijk zeer onvolmaakt, omdat het volk geen begrip hiervan had, noch gelegenheid om zich hierin te ontwikkelen.
Het Papiëmentsch heeft ontegenzeggelijk het oud-Spaansch tot
grondslag, wat zich vermengd heeft met Portugeesch en Hollandsch
en een weinig Afrikaansch. Na de ontdekking onzer eilanden zijn
de bewoners het eerst met Spanjaarden in aanraking gekomen
en hebben ruim honderd jaar met hen verkeerd.
De eerste door J . de Laet (bewindhebber der Compagnie) geboekte tocht van Nederlanders naar onze tegenwoordige bovenwindsche eilanden is die van eenige zouthalers van Punta de
Arraya naar Bonaire in het jaar 1623, die daar eenig verfhout
kapten en nog hetzelfde jaar gevolgd werden door eenige Compagnie's schepen, „die daar mede rood hout afbrachten."
Eindelijk namen de Hollanders voor goed bezit van onze
koloniën m 1634.
Zoo ooit, dan was het toen de tijd geweest, om het Hollandsch
hier langzamerhand in te voeren en algemeen te maken. De
Hollanders waren hier heer en meester en de Hollandsch sprekende personen overtroffen de bevolking verre in aantal. Moet men
het nu toeschrijven aan het voorzichtig beleid en den practischen
zin der Nederlanders, dat zij in de veroverde landen niet hun
taal, zeden en. gewoonten zoo aanstonds invoerden, om het volk
tevreden te houden en hen niet voortdurend er aan te herinneren,
dat zij overwonnenen waren ? Of moet men veeleer aan onze
kolonisten een verwijt doen van gebrek aan „esprit hollandais",
zooals dr. Th. Ch. L . Wijnmalen doet in zijn verdienstelijke
brochure: Les possessions néerlandaises dans les Antiles? De>e
geleerde schrijft het niet invoeren der Hollandsche taal toe aan
gemakzucht en gemoedelijkheid, maar wijst ook op de moeilijkheid om kinderen te beletten de taal der dienstboden te spreken
met wie zij aanhoudend omgaan.
Men mag niet vergeten, dat de hollanders niet lang de meerderheid bleven vormen; spoedig kwamen hier ook Portugeesch
sprekende familiën. Dit feit is, volgens onze meening voldoende
om de niet algemeenheid der Hollandsche taal in die tijden te
verklaren zonder nu juist onzen voorvaderen hiervan een verwijt
te maken.
Sinds 1634 bleef Curagao aan Holland; weinige jaren slechts
heerschten hier de Engelschen, zoodat het Hollandsch element in
de Curagaosche volkstaal ook de geschiedenis weergeeft van het volk.
Ga eens aandachtig het Papiëmentsch na, en overtuig u, dat
het Hollandsch element wijst op ontwikkeling en vooruitgang.
Voor gereedschappen, bij de verschillende ambachten in gebruik,
treft men bijna geen andere dan zuiver Hollandsche woorden aan,
(bijv. zaag, beitel, schop, els, boor, schaaf, verf, blaasbalg, enz)
De namen voor de geriefelijkheden in een huishouden wijzen ook
dikwerf op hun Hollandschen oorsprong, (bv. glas, bokaal, stoof,
komfoor, kelki, lampi, schrift, inktpot, pen, kanapé, kapstok, enz.).
De termen in gebruik bij het Hollandsch bestuur vindt men
onveranderd terug, (b. v. gouverneur, koloniale raad, postkantoor,
ambtenaar, bewijs van onvermogen, belasting, traktement, dienst,
matroos, soldaat, enz.). De mond van het volk zal steeds verkondigen, Curacao heeft zijn beschaving aan Holland te danken.
Opvallend echter is het, hoe nog een menigte anderewoorden,
uit het Hollandsch genomen, verbasterd zijn en verwrongen in
Spaansche richting om ze eenige overeenkomst te geven met de
gemakkelijker uit te spreken Spaansche woorden en ze zelfs een
zuidelijke tint te geven. (b. v. metselaar, mesld. — verver, verfdor, — drukker, drukdor, — blikslager, blikkero, enz.) Van
Hollandsche werkwoorden werden de hardklinkende voorvoegsels
afgesneden en de uitgang eenvoudig weggelaten, (b. v. geleiden,
lei, — besprenkelen, sprenke. — aantrekkken, trek, enz.) Lastige
klanken werden vermeden, anders uitgesproken of zachtvloeiend
gemaakt, samengestelde vereenvoudigd, (b. v. vingerhoed, vingroed, — regenbak, reenbak, — regenboog, reenboog, — gaanderij.
gadrij, — kurketrekker, korketrek, — spiegel, spiel, enz.); soms
werd aan een Hollandsch zelfstandig naamwoord een Spaanschen
uitgang gegeven om het als werkwoord te gebruiken, of door
een Spaansche bijvoeging een samengesteld woord gemaakt, (b. v.
cobbeitel, d. i . un beitel pa coba.)
Dit zal derhalve de reden zijn, waarom men in de spreektaal
zoo weinig Hollandsch hoort, terwijl men toch bij het geschreven
woord duidelijk het Hollandsch karakter terugvindt.

116

N E E R L A N D I A .

Echter meene men niet, dat de onveranderde Hollandsche woorden
veel worden gebruikt.
Drie eeuwen van aanhoudend verkeer met de Hollanders waren
niet in staat het Hollandsch hier algemeen te maken.
Wij hebben liefde voor onze moedertaal, en gaan trotsch op
haar rijke letterkunde, maar daarom mogen we toch wel bekennen,
dat de zuidelijke talen zachter en gemakkelijker zijn. Hoe moeilijk
valt het ons niet, die melodieuze klanken te laten vloeien over
onze lippen, zoo weinig gewend aan zachte plooien. Onze taal
is een krachtige, forsche, gespierde taal, maar juist daarom zoo
in haar wezen niet geëigend, om gesproken te worden door een
tropisch volk.
De Hollandsche Taal zoude alleen kunnen worden ingevoerd
op school. Maar hoeveel kinderen zijn, om verren afstand en
armoede, niet in staat de school te bezoeken? Hoelang kunnen
de meeste kinderen onderwijs genieten? En dan wat ze op school
leeren, verleeren ze weer thuis.
Het Papiëmentsch is zoo één met het volk, dat het daarvan
niet kan worden afgescheurd, zonder dat volk te kwetsen, te
wonden in een zijner dierbaarste levensdeelen. Zoo men het
Papiëmentsch als volkstaal wil vernietigen, dan schendt men de
geschiedenis van Curacao en zijn bewoners.
Moet het Hollandsch dan verdwijnen in deze Hollandsche
kolonie? Volstrekt niet. Integendeel, onze moedertaal moet meer
algemeen worden, ook als spreektaal in het huiselijk verkeer.
Maar alleen in de stad, voor hen wien het mogelijk is deze
moeilijke taal te leeren en te onderhouden, en wien de kennis
dezer taal nuttig is wegens maatschappelijke positie en omgang.
Men stelle deze taal niet verplichtend voor allen zonder uitzondering, in stads- en buitendistricten en op de eilanden. Men
beginne niet reeds met het onderwijs in, of van deze taal in de
allerlaagste klassen. Men kieze de beste en meest ontwikkelde
leerlingen uit en geve hun allen onderricht in onze spraakleer.
Eerst dan kan men iets van het onderwijs verwachten, eerst dan
kan de groote moeite beloond worden!
Het blad eindigt zijn beschouwingen, die we verkort hebben
weergegeven, met de wonderspreukige opmerking:
„Wil men werkelijk het Hollandsch meer algemeen maken,
men beginne met het te beperken
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aren geleden is reeds beweerd, dat in het Boeren ras veel zwart
bloed is; sommigen zelfs durfden betoogen dat het meerendeel der Afrikaanders eigenlijk kleurlingen waren. Engelsche
zendelingen in Zuid-Afrika hebben ijverig gewerkt om deze
meening in Engeland ingang te doen vinden. Met stoere volharding hebben de vijanden der Boeren die leugen, trots tegenspraak en heftige verontwaardiging, zoo vaak herhaald dat men
ze in Engeland is gaan aannemen en dat zelfs op het vasteland
van Europa velen ten slotte begonnen te wankelen in hun geloof
aan het tegendeel. Christoffel Coetzee de Villiers was de eerste,
die het reuzenwerk aandurfde een Geslachtsregister op te maken
van de Kaapsche families. Helaas stierf die stage werker vóór
zijn at beid voltooid was. G. Mc. Call Theal, de groote historieschrijver van Zuid-Afrika, nam de weemoedige taak op zich om
het register van zijn overleden vriend af te maken. De Villiers
had grootsche plannen: hij wilde voor eens en altijd de afstamming der Afrikaners duidelijk bewijzen en op wetenschappelijke
gronden een einde maken aan al de leugens omtrent het bloed,
dat in de aderen der Afrikaners stroomde.
De Villier's arbeid is een uitmuntend werk en het is te hopen
dat het) zooals dr. Colenbrander zegt, voor de 19e eeuw
door een even bekwame hand zal worden voortgezet. Met deze
woorden brengt hij in zijn boek een nobele huldebetuiging aan
Dat sommigen er anders over denken, moge blijken uit een brief van den Afrikaanschen geschiedvorscher.
Dr. Colenbrander nu heeft aangetoond de percentsgewijze
den heer Bartelink te Curacao aan het Hoofdbestuur van het A. N . V.
„Ik heb, zegt hij, hoewel slechts korten tijd hier nog al veel scholen verhouding van het bloed en door de meest nauwkeurige studie
gezien en mij groen geërgerd aan de wijze, waarop, met behulp is hij tot de slotsom gekomen, dat in 1806, na den tweeden
van door Nederland betaalde subsidiën, het bijzonder onderwijs overgang der Kaap-kolonie aan Engeland, toen dus de bevolking
bezig is het Nederlandsch dood te maken. Ik heb, dit is wel ophield uit Nederland of door bemiddeling van Nederland te
een sterk-sprekend voorbeeld ten bewijze dat op school (het was worden gevoed, de afkomst der kolonisten voor ruim 50 pet.
een buurtschooltje) ook Nederlandsch werd geleerd, door een Nederlandsch was, voor 27 pet. Duitsch, voor meer dan 17 pet.
jongen een Hollandsch versje hooren voorlezen uit zijn „Boeki Fransch en voor ongeveer 5 '2 pet. van andere nationaliteiten;
di lesa," waarvan noch hij, noch de onderwijzeres, ook maar een verhouding die van de opgave van Theal verschilt, zooals
één woord verstonden, laat staan begrepen. De onderwijzeres de schrijver aangeeft.
zelf kende geen stom woord Nederlandsch.
De Villliers' boek is door Dr. Colenbrander als grondslag
„Ik doe met vrijmoedigheid een beroep op het Alg. Ned. gebruikt voor zijn studie. Hij heeft de gegevens vergeleken met,
Verbond om door middel van zijn R. C. leden zijn invloed hier
en waar mogelijk, verbeterd naar het archief der O. I. C. (afdeeling
te doen gelden, omdat ik overtuigd ben, dat deze zaak is niet Kaap) en wel uit de volgende registers:
eene van politiek of godsdienst . . .
de Kaapsche monsterrollen (jaarlijksche opgave van alle ComMen staat veibaasd als men de dienstboden, komende van de pagnie's dienaren (burgerlijke en militaire) aan de Kaap met
Bovenwindsche eilanden, zooals er hier verscheidene dienen, in vermelding van hun geboorteplaats;
beschaafd Engelsch hoort antwoorden, op een in slecht Papiëde Kaapsche vrijboeken (jaarlijksche opgave van de uit den
mentsch gedane vraag. Verbaasd en beschaamd. Het is onwaar Compagnie's dienst ontslagen en met een stuk land voorziene
dat er aan Hollandsch geen behoefte zou zijn. Naar mij uit personen met vermelding van hun geboorteplaatsen);
goede bron — door een plantagehouder hier geboren en volcopieën van aan de Kaap verleden testamenten (in den regel is
komen met de toestanden bekend - - verzekerd wordt, bestaat de geboorteplaats van den erflater vermeld).
er bij de beste elementen der bevolking wel degelijk verlangen
Volledige, nauwgezette arbeid dus; terwijl de naam van Dr.
naar onderwijs in onze taal en gaat het Nederlandsch op de Colenbrander borg staat voor stiptheid. Om die volledigheid en
scholen achteruit . . .
nauwkeurigheid is vooral dit boek in zijn handig formaat zoo
De fout is dat noch van regeeringswege, noch van de geeste- nuttig en merkwaardig. Het moet een huisboek worden in Zuidlijkheid, noch van particulieren de Ned. Taal dien steun heeft Afrika. Het is de kathechismus van het Afrikaner-geslacht en
elke Afrikaner dient het te kennen, te bestudeeren. Hij dient eruit
gekregen, dien zij recht had te mogen ontvangen."
te leeren, welk bloed er in zijn aderen vloeit.
En het boek zal in Zuid-Afrika een standaardwerk worden,
omdat het bearbeid is met groote geestdrift voor het volk van
stoere helden, en omdat de samensteller alleen zijn gevolgtrekkingen
Staaltje van Papiëmentsch.
grondt op de feiten en zich niet laat leiden door verkeerd
begrepen chauvinisme, dat in Zuid-Afrika reeds zooveel kwaad
Het is kwart vóór zessen.
Ta falta oen kwartoe pa seis.
heeft gedaan. Het kan geen verwondering baren, dat Franschen.
Blijf nog wat.
Keda oen oen poco mas.
Duitschers, Hollanders vechten om de eer van de afstamming
Het is tijd, dat ik heenga.
Ta tempoe pa mi bai.
der Afrikaners. De Duitschers mogen zoo gaarne in eiken BoerenIk wensch u goeden nacht.
Mi ta desea bo bon anotji.
held een zoon van het Duitsche vaderland zien. Wij Hollanders
Ik zal u uitlaten.
Lo mi bai te na porta.
mogen ons maar al te gretig inbeelden dat Afrikaners Hollanders
Geen plichtplegingen.
No hasi kompliment.
Kwiedau, stoepita masja glad. Pas op, de stoep is zeer glad. zijn. Maar de Afrikaner wil dit niet. Hij wil Afrikaner wezen.
1
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Hij is geen Duitscher, geen Hollander: hij is Afrikaner en hij
is er terecht trotsch op dit te zijn. Als zoovele Hollanders dit
beter begrepen hadden en het stamverwantschap in Zuid-Afrika
niet hadden gebruikt om tegen den Boer te beweren, dat hij
een Hollander was, dan zou niet zoo dikwijls het verwijt zijn
gehoord: „Ja maar, die kind kan daarom banje beter zijn als
die moeder." Amerikanen zijn geen Engelschen en Afrikaners
geen Hollanders.
Bij het vastellen van een nationaliteit komen ook nog andere
factoren dan afstamming alleen in aanmerking. Wij willen geen
Duitschers heeten, al zijn wij van den Duitschen stam. Tn karakter,
zijn en denken is de Afrikaner zich zelf en niet een ande**. En
hij heeft getoond zich zelf te kunnen zijn. Ook Dr. Colenbrander
doet dit duidelijk uitkomen, waar hij zegt: „Zij (de Afrikaners)
zijn wel degelijk een nationaliteit op zich zelf." Om die woorden
zal zijn werk ook de Afrikaners lief wezen.
Het ware zeker velen Hollanders aangenaam geweest, als
Dr. Colenbrander tot andere gevolgtrekkingen was gekomen.
Wanneer hij, in stede van te moeten verklaren dat Thael's opgave,
dat in 1795 het bloed der Kaapsche kolonisten vermoedelijk
voor weinig minder dan / Nederlandsch was, te gunstig.is voor
de Nederlandsche bloedmenging, had kunnen zeggen, dat Theal's
berekening, aan de Nederlandsche afstamming te kort deed. Maalais geschiedvorscher ' was dr. Colenbrander, bij al zijn sympathie
voor de Afrikaners, strikt onpartijdig, en dit vooral geeft zulk
een kracht aan zijn betoog, waar de bestrijders der Boeren zich
lieten leiden door hun vijandschap en de vrienden der Afrikaners
al te vaak door hun nationalen trots. Te midden van al de meesleepende opwinding van den strijd zoo kalm wetenschappelijk
te kunnen blijven is wel een bizonder gelukkige eigenschap voor
een geschiedschrijver en waar die bezadigdheid dr. Colenbrander's
boek kenmerkt, daar zal het ook al zijn waarde blijven behouden
als de wereld rustiger over deze wreede worsteling kan denken.
Doch ook het feit dat het Algemeen Nederlandsch Verbond
de uitgave van dit werk heeft ondernomen, zal dit lichaam vrij
houden van de beschuldiging van chauvinisme; een aanklacht die
door tegenstanders van anderen stam al te vaak wordt uitgebracht
tegen een streven als dat van het Verbond.
Ik weet dat dit geven van den keizer wat des keizers is,
natuurlijk de eerste eisch van den geschiedvorscher is. Maar het
goed vervullen van een plicht is ook een groote verdienste.
Dat sommige Duitschers aanstoot hebben genomen aan dr.
Colenbrander's nuchter betoog en zich hebben opgewonden over
de verklaring op blz. 13: „Onder de Duitschers waren zonder
twijfel lieden van onbesproken wandel, maar over het geheel
waren het avonturiers, die niet trouwden en zich vestigden vóór
de beste levenskracht verbruikt was," is wellicht verklaarbaar,
reden tot ergernis was er echter niet. Met de omstandigheid
van late echtverbintenis had dr. C. voorzeker rekening te
houden, en niet met holle woorden weerlegt men zulk een betoog,
waarbij de geringste gedachte om te kwetsen verre is.
Bizonder merkwaardig is de redeneering die er dr. Colenbrander
toe heeft gebracht, Theal's berekening van de bloedmenging der
Boeren voor niet geheel juist te verklaren en er van te zeggen:
„zij komt, naar mijn inzien, voor het Nederlandsch bloed te
gunstig, voor het Duitsche te ongunstig, slechts voor het Fransch
ongeveer juist uit."
En na tegen Theal's berekening gewichtige bezwaren te hebben
ingebracht, vraagt hij: „of het hieraan toe te schrijven is dat,
niettegenstaande zijn door ieder erkend gezag gedurig nog afwijkende meeningen verkondigd worden, die op niets dan willekeur berusten?"
In die vraag ligt het zwaartepunt van dr. C s werk. De
schrijver heeft voortgebouwd op den arbeid van Theal en de
Villiers. Zij hebben den grond gelegd. De zware arbeid is
ontegenzeggelijk door hen verricht. Het was een ijverige arbeid
van jaren, zooals Theal van de Villiers' geslachtregister zegt.
Maar wat, vooral de Villiers, bij zijn taaie taak is ontgaan, dat
heeft dr. C. gevonden. Wat in hun redeneering onzuiver was,
heeft hem, die geheel frisch tegenover den arbeid stond, getroffen.
Waar Theal reeds benaderde, daar kon hij door verder onderzoek
vaststellen.
Over dit verder onderzoek zegt dr. Colenbrander zelf:
„Omtrent den aanwas der bevolking aan de Kaap heb ik,
behalve de opgave daaromtrent in druk voor handen (meest bij
Theal) ook geraadpleegd de opneemrollen der vrije luiden in
het archief der O. I. C. (afdeeling Kaap.) Een ander exemplaar
dezer rollen is te Kaapstad en hierop zijn de in druk bij Theal
voorhanden opgaven gegrond. Ik heb alleen de bevolkingsopgave
van een grooter aantal onderscheiden jaren gegeven dan Theal.
„De oudste dergelijke opneemrollen geven ook de geboorte2

:]
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plaatsen van buiten de Kaap geboren mannen en vrouwen, na
pl. m. 1688 niet meer. Voor de geschiedenis van onderscheiden
familiën zouden deze rollen nog veel nieuws kunnen geven; een
overzicht van den welstand b.v. Zij geven: namen der ouders:
aantal mannelijke, aantal vrouwelijke kinderen, aantal blanke,
aantal zwarte bedienden van beiderlei kunne, en hoegrootheid
van den veestapel"
Tot goed begrip van de omvangrijke taak, die dr Colenbrander
zich had gesteld, is het noodig dit te weten. Over zijn wijze
van werken en rangschikken geeft de schrijver zelf uitvoerige
inlichting in zijn boek.
Wat zijn arbeid verkieselijk maakt en stelt boven dien van
Theal en de Villiers ter bepaling van het aandeel der verschillende
Europeesche nationaliteiten in de vorming der Boerennationaliteit,
is het in rekening brengen van de nationaliteit niet alleen der
stamvaders, (zooals bij Theal), maar ook die der stammoeders.
De berekening wordt dus hier veel zuiverder. Evenmin heeft
Theal in rekening gebracht de vruchtbaarheid der huwelijken
(aantal kinderen.) Dr. Colenbrander heeft dit wel gedaan en mede
op die berekening zijn gewraakt beweren inzake de Duitsche
stamvaders gegrond. En ten slotte heeft hij ook voor de eerste
maal rekening gehouden met de naar het Vaderland teruggekeerde
of in beide linies uitgestorven families.
Als aanvulling en verbetering van Theal's werk is zijn boek
dus voor de geschiedenis der Afrikaners onmisbaar.
Ook de wording der verhouding van de verschillende nationaliteiten in Zuid-Afrika beschrijft dr. Colenbrander. En na deze
nauwkeurig sluitende reeks gegevens, na al deze studie drukt
hij met vette letter op blz. 121 af, dat het percentage van het
slavenbloed nog nauwelijks op 1 pCt. komt.
Tegenover een wetenschappelijk man van gezag, die zijn hoog
standpunt als geschiedvorscher zoo duidelijk doet gevoelen, zelfs aan
den leek, zullen de onbekookte Boerenkaters en degenen die
verleid zijn door het geschreeuw, wel het zwijgen moeten bewaren.
Ook om die reden is de uitgave van het boek zoo nuttig: een
groot aantal beweringen verwijst het met koel verstand en streng
wetenschappelijke onverbiddelijkheid naar het land der fabelen.
Het werk is bizonder net uitgevoerd, met een groot aantal
staten en is op stevig papier gedrukt. Met al de breede opvatting van zijn taak heeft het Algemeen Nederlandsch Verbond
zich geen enkel. recht voorbehouden met deze zeker vrij kostbare uitgaaf. Hoe meer er uit aangehaald, overgedrukt en naar
verwezen wordt, hoe liever het Verbond dit zal zijn. Ziedaar een
ware en ruime opvatting van zijn te vervullen plicht.
FREDERIK

ROMPEL.

*
„De Vlaamsche Kunstbode" te Antwerpen geeft uit De Ruwaard
van Vlaanderen zangspel in 3 bedrijven en 5 tafereelen door
Jan Bouchery. Het is een bewerking van zijm Filips van Artevelde, dichtverhaal in 10 zangen. De levendige schildering der
bekende episode uit Vlaanderens geschiedenis, de afwisselende
tafereelen en niet het minst de gladloopende verzen leenen dit
zangspel dunkt ons uitstekend voor toonzetting, en de opvoering
kan er toe bijdragen om het leger der Vlamingen aan te vuren
in den geestelijken strijd, dien zij krachtdadiger dan ooit dienen
te voeren. •
Het zangspel eindigt met dezen uitroep:
Vlaanderen moet den Vlaming toebehooren
Opnieuw ten strijd voor volksbestaan en recht!

Een gebeurtenis in het Vrouwenkamp
te Port Elizabeth. *)
't Was middernacht, de schoone wezens sliepen
En droomden van hun dierbren ongestoord.
Alles was zoo kalm, zoo stil en zoo rustig,
De „All's Well" der sentries slechts werd er gehoord.
*j Snaaksch blijft een Boer, ook als hem het water tot de lippen komt.
D i t bewijst weer dit onuitgegeven ve?.« van Ben ViVjoen.
,
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In eene der tenten was echter beweging
Daar hadden de zusters een zaak van gewicht,
Want een half dozijn hunner zaten te luistren
En de pret kon men lezen op hun aller gezicht.
Eindelijk sprong er een vrouwtje op uit hun midden
En riep „ik zal het doen al dooden zij mij".
Zij was een spitsneuzige dapper boer-vrouw
Zooals men alleen in de Vrijstaat kon krij.
Zij baande met moeite zich een weg door de tenten -De maan was reeds onder, 't was een donkeren nacht —
Zij spoedde zich echter en stond haast te kloppen
Aan de deur van de hoofdofficier van de wacht.
Verschrikt sprong de man op half bedwelmd van slapen
En vroeg angstig: „0 juffrouw wat is er gebeurd?
Waarom zijt gij zoo bleek, zeg wat is de reden
Dat ook uwe dress is aan stukken gescheurd?"
„Ach hemel Officier, ik ben zoo verschrokken
Dat het harte mij geweldig klopt in het lijf.
Een gewapende boer is ons Kamp ingeslopen
Ik heb hem zien gaan in tent honderd en vijf!"
„Wat, wat zeg gij vrouwmensch, een gewapende burger
Heeft hij het gewaagd om de Kamp in te gaan?
Die drommelsche boeren zij worden te moedig
Zij schijnen mij allen geplaagd met de maan.
Maar neen nu begint de zaak mij duidelijk te worden
Dit is een spioen van een groot boerenmacht,
Wij worden omsingeld er 's niets aan te twijflen
En eer dat de dag breekt dan levren zij slag.
Ik dank U lief juffrouw, ga stil naar uw tent weer,
Gij zijt een loyale, — dit is eene feit:
Gij hebt ons gered, dus houd u verzekerd
Groot Britange beloont immer loyaliteit."
Toen vlogen de orders door de Britsche geleedren
En gekletter van wapens werd overal gehoord,
Ook de Town-guard van Port Elizabeth werd op geroepen,
Zij beefden van angst, doch zij moesten maar voort.
Ondertusschen ging de Officier gewapend het Kamp in,
Gevolgd door de beste soldaten der wacht;
Hij gaf strenge bevelen, doch met zachte gefluister,
Want alles was zoo stil in dien donkren nacht.
Zij bekropen de tent al nader en nader
Waar de burger zich schuil hield — het kwade niet ducht
Daar hoort men op eens de ontzettende woorden:
„Pix bayonets charge!" weergalmt in de lucht.
Tent honderd en vijf werd met staal als omstoten,
De officier trad er binnen met blinkende zwaard,
Hij dacht om de burger nu levend te grijpen,
Maar 't geen hij er zag was van gansch andren aard:
In den arm zijner moeder lag een zuigling te slapen,
Een glimlach speelde om de lippen zoo fijn.
Geen kommer of zorg verontrustte dat wichtje
Geen zonde was nog in dat hartje zoo rein.
Een handje omklemde een klein houten mauser
In d ander was een patroontje ook nagemaakt
Dan nog een knapzak en een fraai bandoliertje
Door de listige vrouwen om het borstje gehaakt.
De officier stond verbijsterd met de zaak zeer verlegen
Hij gevoelde zich zelf een onnoozele vent.
Maar wat hem nog meer in zijn binnenste krenkte
Was het gesmoorde gelach in der buurvrouwen tent.
Want de burger daar, den Brit tot spot hoon
Was niets anders dan een pas geboren boerenzoon.
;

eere van den verjaardag der Koningin van Nederland, waren
gesteld . . . in het Engelsch.
Nu is het niet te vergen van Denen, dat zij Nederlandsch
verstaan; het ware te begrijpen geweest, als naast of onder de
in het Nederlandsch gestelde uitnoodiging een Deensche vertaling
had gestaan; maar dat het Engelsch de beste taal is om Denen
uit te noodigen tot het bijwonen van het meest Nederlandsche
feest op een Nederlandsch oorlogsschip, niet licht zal er een
landgenoot worden gevonden, die dat inziet — uitgezonderd de
officieren van H . M's. pantserdekschip „Holland''.
Zutph. Crt.

Sleur.
De spijslijst van het tweede ontbijt ter eere van de Boerengeneraals te Amsterdam luidde:
Consommé en tasses.
Soles a la Mornay.
Cotelettes d'agneau.
Petits pois.
Riz Meringue.
Fruits.
Café.
Afrikaansch of voor 't minst Nederlandsch ware wel zoo gepast
geweest.

De Vlaamsche tale.
De vlaamsche tale is wonder zoet,
voor die heur geen geweld en doet,
maar rusten laat in 't herte, alwaar,
ze onmondig leefde en sliep te gaar,
tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank
te monde uitgaat heur vrijen gang!
Wat verruwprachtig hoortooneel,
wat zielverrukkend zingestreel
o vlaamsche tale, uw' kunste ontplooit,
wanneer zij 't al vol leven strooit
en vol onzegbaar schoonzijn, dat,
lijk wolken wierooks, welt
uit uw zoet wierookvat!
;

GUIDO

GEZELLE.

Nieuwe Leden.

;

(15 Sept.-15 Oct.)
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
Mej. A . C. A . van der Linden, Koninginneweg 2a,
Hilversum.
M. H . Bruyn, Oud Ambtenaar, Z. A . R.,
Hillegersberg.
Mej. G. M . Rueb, Zuidblaak 6,
Rotterdam.
Opgegeven door Mej. Dr. H . Moquette,
„
Gewone Leden.

Viering van Koninginnedag in den vreemde.
Den len September, toen in geheel Nederland de verjaardag
der Koningin werd gevierd, lag te Kopenhagen H.M.'s oorlogsschip „Holland".
Ook op de „Holland" was men feestelijk gestemd; ook inden
vreemde zou men dus zien de viering van dit bij uitstek Nederlandsche feest.
Op het programma van dien dag stond ook een receptie van
de Kopenhaagsche notabelen door den état-major van de „Holland"
aan boord van dat schip.
De uitnoodigingskaarten werden rondgezonden, en wekten allerwege . . . verbazing.
Want de uitnoodigingen tot bijwoning van het Nederlandsche
feest, dat werd gegeven op het Nederlandsche oorlogsschip, ter

Dr. W. van Lingen, van Wijckskade 22bis,
Utrecht.
Mej. J . M . van Delden, Nieuwstraat,
Deventer.
(opgegeven door den heer H . Coldewey, Utrecht).
J. L . Cadet, Nassau Odycksfraat 63,
Den Haag.
Mevr. Guépin—Dronsberg van der Linden,
Villa Spiegelheuvel Ypenlaan,
Bussum.
A. Wulfse, (Opgegeven door mevr. De Bruine,)
Zwijndrecht.
Mej. Amelia Lebret, A . Racknisstrasse 6.
Dresden.
Mevr. van Niever vaart—-van Laer, Singel 184,
Dordrecht.
Joh. Dekkers, British Postoffice,
Constantinopel.
Mr. I. G. N . de Hoop Scheffer, Seer. v. d. Ned. Bank, Amsterdam.
Mej. E. Hoitsema, Kruisstaat 9, *
Rotterdam.
Mej. B. Numan, Witte de Witstraat 91, *
F. Ph. Röpcke, Boompjes 40, *
„
* Opgegeven door Mej. Dr. H . Moquette,
„

NEERLANDIA.
J . Cleyndert,
Nieuwendam.
Opgegeven door den heer P. J . J . Honig, Arts,
Strijen.
Jonk vrouwe Jeltje de Bosch Kemper,
Amsterdam.
Opgegeven door den heer Mr. B . Hulshoff,
's-Gravenhage.
Mevrouw Grammont—Hubrecht,
Doorn.
Opgegeven door Luit. Gen. van Helden,
„
Mej. D. Ament, Rijnsburgersingel,
Leiden.
Opgegeven door Dr. N . Japikse,
Rotterdam.
Mej. M . Hou wens, Eendrachtsweg 29
„
Opgegeven door Mej. S. Rikkers,
„
Mevr. E . Kuijpers—Nieuwenhuizen,
Hees bij Nijmegen.
Opgegeven door Mevr. Versfeit—Fles,
„
J . Hoogewerff, Schiekade 62,
Rotterdam.
Mej. de Vries, Groot Hertoginnelaan 18,
's-Gravenhage.
Opgegeven door Mej. C. Roder,
Rotterdam.
Mevr. Mees—Gleichman, Westersingel 94,
„
Mej. Mees,
„
„
Jan Molenaar, Schilder,
Koedijk bij Alkmaar.
P. Sipma, Onderwijzer, N . Z. Noorderhaven 19,
Groningen,
fi. P. Wijnen, Anna Paulownastraat 25,
's-Gravenhage.
M . J . Selhorst, Directeur Openbare Werken,
Curacao.
L . H-. J . Poortier, Ace. en Leer. M . O. Boekh. Deventerstr. Zwolle.
Opgegeven' door den héér C. C. Weijers,
„
F. M. van de Velde, Postdirecteur,
Oosterbeek.
Dr. C. B . Hylkema,
Zaandam.
Mevr. Mees—de Monchy, Westerstaat 48,
Rotterdam.
Mevr. C. G. Pekelharing-Doyer,
Groningen.
Mej. H . P. Wuijster, Hoofdonderwijzeres, Koningin-Emmakade.
Ds. H . J . Eisveld de Witt,
Bellingwolde.
Mej. F . Meuring, Reu Herion Berthier 7-Neuilly,
Parijs.
Opgegeven door Dr. J . Aleida Nijland,
Amsterdam.
1

Groep Indië.
Gewone Leden.
Mr. J . H . Carpentier Alting, Rechterlijk Ambtenaar Weltevreden.
J. S. A . van Dissel, Taaiambtenaar, Tak-fak, West Nieuw-Guinea.
Jhr. Mr. Th. C. Gevers, President van den Landraad Djombang.
Jhr. W. H . W . de Koek.' Lid van de Alg. Rekenkamer, Weltevreden.
J . Regenbogen, Referendaris bij het Dep. v. Financiën,'
„
A . Suermondt, tijdelijk Lid van de Alg. Rekenkamer,
„

„.MEDEDEELINGEN..,
Uitgaven van het A. N. V.

Y

an wege het A . N . V . zijn tot heden uitgegeven de volgende
9 geschriften:
1. Inleiding tot een A l g . Ned. Verbond, door dr. H . J .
Kiewiet de Jonge.
2. Het gebruik onzer taal in Ned.-Indië, door prof. dr. H . Kern.
3. De Ned. Taal in Zuid-Afrika, door prof. dr. J . te Winkel.
4. De Toekomst van den Ned. Stam, door prof. Paul Fredericq.
5. Een Algemeen Ned. Verbond, door dr. F . Buitenrust Hettema.
6. Het Ned. Element in den Vreemde, door dr. H . J . Kiewiet
de Jonge.
7. Ambtelijke verslagen van generaal J . H . de la Reij en generaal
J. C. Smuts, alsook andere stukken betreffende den oorlog in
Zuid-Afrika.
8. Een nieuw rapport van Generaal Smuts, S taats-procureur
en assistent commandant-generaal der Z.-A. Republiek, aan
Z. H . Ed. Staatspresident Kruger.
9. De Afkomst der Boeren, door dr. H . T. Colenbrander.
1, 3 4 en 6 worden tegen 5 cent per boekje toegezonden.
5 en 2 zijn niet meer verkrijgbaar.
7 en 8 kosten elk 25 cent.
9 is verkrijgbaar voor 1 gulden.
;

Behalve deze genummerde reeks verschenen nog:
De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek en het Onderwijs (het bekende Groenboek) en de Buitengewone Staatscourant
der Z. A . R., loopende van Juni tot September 1900, benevens
de ambtelijke oorlogsberichten, telegrammen, gouvernementskennisgevingen, proclamatiën, enz.
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Uit Antwerpen werden ons over de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Hypotheekbank en over Uithangborden in vreemde talen
(zie Neerlandia blz. 101 en 105) twee opmerkingen toegezonden.
We weten echter niet wie de inzender is en kunnen dus niet
tot plaatsing overgaan.

*
De Ledenlijst van Nederland verschijnt binnen enkele weken
en wordt aan alle leden in ons land toegezonden.
De copie van het propaganda-boekje (weet iemand daar een
goed Nederlandsch woord voor?) is op de drukkerij.

Nederlandsche Boekhandel te New-York
De beroemde firma Martinus Nijhoff heeft te New-York een
bijzaak geopend van haren Haagschen Ouden- en Nieuwen Boekhandel; een bewijs van dur£ dat haar eer aandoet en dat den
weg wijst ter navolging; een daad van hoog algemeen Nederlandsch
belang.
*
*

Hulp van de Jongeren.
„Er moet voor gewaakt worden, dat de Nederlandsche Taal
in Zuid-Afrika gehandhaafd wordt, en het is thans onze plicht
de plicht van het Nederlandsche Volk, en in het bijzonder van
hen, die door stand of betrekking daartoe begunstigd zijn, om
de Nederlandsche Taal in eere en aanzien te houden in Zuid-Afrika."
„ . . . heel Nederland moet zich bij het A . N . V . aansluiten,
om zoodoende Hollandsch Zuid-Afrika te redden."
Dit zijn enkele zinnen uit een artikel van den heer J . W.
Gunning J . Hz., getiteld Sluit U aan bij het Algemeen Nederlandsch Verbond en voorkomend in het Septembernummer van
Varietas, maandblad voor Gymnasia en H . B . S.
In het hoofdartikel van genoemd blad, door den heer J . Jac.
Thomson geschreven tot steun voor het streven van het Liederboek van Groot-Nederland, Coers' grootsche onderneming, komen
enkele zinnen voor, die mede bewijzen hoe de beginselen van
het A . N . V . ook onder de jongeren, wier hulp we zoo noodig
hebben en waardeeren, veld winnen.

Overwogen.
Naar aanleiding van het stukje Ter Overweging van den heer
O. Gunning schrijft de heer A . J . v. d. Paauw te Maassluis:
„Dat een kapper zich uit deftigheid „coiffeur" noemt en een
bakker-kok „cuisinier" of eën kleermaker „tailleur", daarover
halen wij medelijdend de schouders op en betreuren het tevens,
dat zij geen goed Nederlandsch woord gebruiken. W i l daarin
echter verbetering worden gebracht, dan dienen anderen het
goede voorbeeld te geven.
Zou wellicht het Handelsblad niet kunnen besluiten om voor
het allereerste woord dat zij ons tweemaal daags te zien geeft,
namelijk „editie", het Nederlandsche „uitgave" in de plaats te
stellen? En zou de Nieuwe Rotterdamsche Courant in gelijken
geest voor „Abonnement" niet iets dergelijks kunnen doen?
Of zijn dit ook gevallen van deftigheid?"

Nog eens A. B. C.-Prentenboeken.
De heer P. Kluitman, uitgever te Alkmaar, stemt, volgens
een door ons ontvangen schrijven, in met het verzet van den
heer Van Dishoeck, maar merkt op dat de door dezen genoemde
werken nogal van eenigen omvang zijn en dus niet zoozeer beantwoorden aan wat men onder A . B. C.-prentenboeken verstaat.
Hij zelf gaf een serie oorspronkelijke van dit soort uit, geteekend
door G. J . Bos, prijs 20 tot 30 ets.
B r a a k e n s i e k , V a n G e l d o r p e.a. versierden voor hem
ook jongensboeken, o. a. de door de jeugd zoo graag gelezen
boeken van C. Joh. Kieviet.
Men vergete bij dat al niet, dat mevrouw Destrée in het
bijzonder sprak over rijk geïllustreerde A . B . C.-prentenboeken
en . . . dat elk Nederlandsch teekenaar nog geen Walter Crane
of Greenaway is.

r
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hotograpftiën betrekking üeDDenae op aen ooriog m znua-Airifa torigmeeie opnametij.

Portretten der Bóeren-Generaals en Commandanten, Gezichten van slagvelden, kampen commandoleven, verwoestingen, stadsgezichten, krijgsverrichtingen, enz,

photographiën: Prijs per stuk op grijs carton 30 X 36 cM. t 0.90.

Van alle voorstellingen ook verkrijgbaar: GLASPLATEN VOOR L I C H T B E E L D E N EN TOOTERLANTAARNS.
3

|

3

Prijs per plaat f 1.— grootte 8 X 8 cM. (Grootere platen naar afmeting).
BW
Yolledige opgraaf der voorstellingen wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ . N E D E R L A N D " .
Waaronder een 80tal zooeven uit Zuid-Afrika ontvangen.
|
's-Gravenhage—Pretoria.
Verschenen:

rijk geïllustreerd prachtwerk

—^ DIE H E L D E N = DES BURENKRIEGS.
Bilder und Skizzen nach eigenen Erlebnissen mit 22 PORT RATS,
24 GANZSEITIGEN und 73 TEXT-BILDERN einer Kriegschronik und einer Karte des Kriegsschauplatzes von
FRED.

HANDBOEK YOOR

RIEKEN EN QEWOHDEH.
Genees- en Heelkundige Gids
voor Zuid-Afrika Atjeh * *
* * Oost- en West-lndië
van

DE.

KERR

CROSS.

Inspecteur van den geneeskundigen dienst.

ROMPEL,

Par/ementsber/chterstatter und Kriegskorrespondent

2de Druk.
Prijs met 11 afbeeldingen in den tekst,
volledig Alphabetisch register, alsmede
lijst van de geneesmiddelen en hun
Latijnsche benamingen gebonden in
linnen 268 bladzijden f 2.50

der „VOLKSSTIMME" in Pretoria,
mit einer Einleitung von General-major z. D. Dr. Albert Pfister.
INHOUD: Vorwort. — Wie Südafrika zu seiner weltgeschichtlichen Bedeutung gekommen ist. —
Sitten und Charakter der Buren. — Der Bur auf dem Kriegspfad. — Ohm Paul und Tante Sanna. —
Das Volkslied von Transvaal, für Gesang und Klavier. — President M. T. Steyn. — Das Volkslied
Ieder die uit den aard zijner bedes Oranje-Freistaats, für Gesang und Klavier. — A. D. W. Wolmarans. — Cornells Wessels. — Abraham
Fischer. — Dr. W. J. Leyds. — J. W. Reitz. — Komm.-Gen. P. J. Joubert f. — General P. A. trekking in de Tropen moet verblijf
Cronjé. — Komm.-Gen. Louis Botha. — Gen. Chr. de Wet. — Gen. J. H . de la Rey. — Kapitan houde schaffe zich dezen p r a c t i s c h e n
Gids aan ten einde zich bij
Danie Théron f. — Major Albrecht. — Gen. Ben Viljoen. — Richter J. B. M. Hertzog. — Südafrikas
Frauen und Töchter. — Kleine Chronik des Südafrikanischen Kriegs. — Karte des Kriegsschauplatzes.

Gebonden in rijken kleuren-omslag, fraaien druk op zwaar gesatineerd
papier, groot royal formaat met 119 platen en uitslaand
kaartje oorlogsterrein: f 1,65.
„DIE HELDEN DES BURENKRIEGS" is een standaardwerk, populair
geschreven, naar officieele en betrouwbare bronnen samengesteld en beoogt aan alle
Natiën het volk der Boeren in zijn beste zonen: hun voornaamste Staatsmannen
en Generaals te leeren kennen en te doen eeren.
Het geeft naast interessante gebeurtenissen uit den oorlog, in kernachtigen, prettigen causerievorm, mededeelingen omtrent zeden, levenswijzen en gewoonten, volksaard en
godvruchtige begrippen der Boeren, alsook omtrent hun Staatsinstellingen.

Vijf en Twintig Duizend Exemplaren
werden reeds afgeleverd.
Geïllustreerd prospectus en de bijzonder gunstige Persbeoordeelingen worden op
aanvrage gratis toegezonden. Verkrijgbaar in eiken solieden boekhandel en bij de uitgevers
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

ziekten, ongevallen en verwondingen

op de

meest eenvoudige wijze
en met de

meest eenvoudige hulpmiddelen
te kunnen verplegen en te genezen.
De le druk was in 4 maanden
uitverkocht.
Prospectus met volledige inhoudsopgave wordt op aanvrage gratis toegezonden door de uitgevers:
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
„NEDERLAND."
's-Gravenhage—Pretoria.

„ NEDERLAND"

's- Gravenhage-Pretoria.

TECHNIKUM MIÏÏWEIDA KONIGREICH SACHSEN.
Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Maschinenbaukunde. Programm etc, kostenlos durch das Sekretariat,
Uitgevers-Maatschappij „Nederland". 's-Gravenhage—Dordrecht—Pretoria.
H O O F D K A N T O O R : 's-GBAVENHAGE. - Lange Voorhout 6 4 - 6 4 a .
Bijkantoor VOOr Zuid-Afrika: A L G E M E E N E T R A N S V A A L S C H E B O E K H A N D E L (A. T . B. Boekh. P R E T O R I A Postbus 497.)

Uitgave van Werken en Geschriften op velerlei gebied, Kerkboeken enz.
Int' en Exnorthandel.

(Belast zich met het uitvoeren van alle orders.)

Op alle plaatsen der wereld waar Nederlanders gevestigd zijn, worden Agenten en
V e r t e g e n w o o r d i g e r s gevraagd.

• ïHiHiiiiiiiutmiiiiHJiniiiihiiiniiHiimiii

Aangifte Lidmaatschap
bij de
Groepssecretarissen

Verschijnt maandelijks.
Voor België:
• iiiiiiiitiiiiiüiliiiiiiiiuiiiiw
postabonnement frs. 2.75 !
ADVERTENTIËN
26 Ct. per regel.

Uitgevers-Maatschappy ^ederland^.-'soravenliage, Dordt, Pretoria.

of het Algemeen
Secr. te Dordt.

ifi(i(tii(m(*iii(Kuiii(tii'i(i(iMnti((tHMH«

Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Ned. Indië:

Voor België:

Voor Nederland:
Prof. Dr. H. KERN, Leiden. Voorzitter,.
Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN, Onder-Voorzitter.
P. J. DE KANTER. Dordrecht, Secr.-Penningm.
Dr. II. J. KIEWIET DE JONGE, Dordrecht.

Prof. Dr. JULIUS OBRIE, Gent.
HIPP. MEERT, Gent.
L. H SMEDING, Antwerpen.
J. DE VRIENDT. Schaerbeek bij Brussel.

Alle stukken betreffende NEERLANDIA te zenden aan den lieer C. VAN

Jhr. O. VAN DER WIJCK, Den Haag.
J. M PIJNACKER HORDIJK, Den Haag.
Mr. C. Th. VAN DEVENTER, Den Haag.
H. BOSBOOM, Den Hang.

SON,

Dubbeldam bij Dordrecht,

De ondergang van een stamverwant volk wordt gestuit
door steun aan zijn taal.
H . J . EMOUS.
I N H O U D : Hoofdartikel. — Kort overzicht der Vergadering van het Hoofdbestuur, gehouden te Antwerpen. — Nederlandsch
of Hollandsch? - Behoud der oude Hollandsche kerk te Colombo, door Dr. H . T. C O L E N B R A N D E R . Z U I D - A F R I K A . (Het Worcester
telegram. — Duitsch Zuid-West-Afrika, door C. P L O K H O O Y . ) — N E D E R L A N D (Sprekers voor 't Verbond. — De Taak der Afdeelingen. —
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V. S. v. N.-Amerika, door J . H . H E M A N . — Uit Lissabon, door H . J . W A T T E L . — Een paar wenken, door Majoor H. C. K R O N O U E R .
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MEDEDEELINGEN.

llengs wordt
van

Hoofd-

—

NIEUWE

LEDEN.

—

BERICHT.
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het Verbond vaster. De vergaderingen

een bepaald

en Groepsbestuur

één

voor Nederland met

Raad van Bijstand, die vroeger

een teleurstelling

waren, bleken thans, 4 en 18 October, op den eenig goeden
weg.

ADVERTEXTIËN.

voltalligheid

van deze bijeenkomsten,

Hoofdbestuur

zijn omvangrijke en vaak moeilijke taak niet

E r waren tegenwoordig M r . N . G . Pierson, M r . J . P . zal

Moltzer, dr. Hendrik Muller, Mevrouw van Zuylen—Tromp

uur mannen uit alle oorden van ons land op

plaats bijeen te krijgen, zal steeds een beletsel zijn voor
zonder

welke het

kunnen volvoeren.
De

eerste dezer

twee vergaderingen was na eene korte

en Marc. Emants van den H a a g ; R . W . J . C. van de W a l l uiteenzetting van den tegenwoordigen toestand van het
Bake en O. Kamerlingh Onnes van Amsterdam; prof. J . Verbond, geheel gewijd aan onze taal i n Zuid-Afrika. Een
W.

Muller van Utrecht; Jhr. mr. L . Schorer van Middelburg;

P.

J . A . de Bruïne van Zwijndrecht; prof. dr. H . Kern van

Leiden; dr. F . Buitenrust Hettema van Zwolle; T h . Nolen

algemeene

leiding

zal het A . N . V . niet op zich nemen,

zoodra een andere vereeniging, daartoe meer en beter voorbereid, haar

aanvaardt.

Dan zal het van zijn kant mede-

van
Rotterdam; dr. H . J . Kiewiet de Jonge, P . J . de werken tot behoud van eenheid, onmisbaar voor welslagen.
Langen tijd werd in de tweede bijeenkomst gesproken
Kanter en C. van Son van Dordrecht. De moeilijkheid op
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over de houding van het Verbond, bij de ontevredenheid der
Nederlandsche Kolonie te Constantinopel over de benoeming
yan een vreemdeling tot tolk aan H . Ms. Gezantschap. De
slotsom is geweest dat
Hoofdbestuur,
gehoor

Voorzitter en Secretaris van het

de heeren

hebben

Kern

aangevraagd

en de Kanter een pleeg-

bij den Minister van Buiten-

landsche Zaken, waarvan de afloop bevrediging heeft gegeven.
Uitvoerig werd evenzeer de vraag besproken der wenschelijkheid eener goedkoopere postverbinding met België, aanvankelijk
ook bedoeld voor brieven, in den loop der gedachtenwisselmg
echter beperkt tot drukwerk. Besloten werd dat het Verbond
zich in dezen voor samenwerking zal wenden tot de Vereeniging der Belangen van den Boekhandel, tot den Uitgeversbond

en tot

den Journalistenkring. Eene dergelijke

verlaging van verzendingskosten
zijn

zou van zeer groot nut

voor de beoefening onzer taal in België, vooral door

de meerdere verspreiding van onze dag- en weekbladen. N u
toch,

vlak bij huis, soms letterlijk voor de naaste deur,

hebben

wij een slagboom staan voor onzen

invloed,

geestelijken

die nooit had moeten worden geplaatst; zijn op-

ruiming is thans noodzakelijk als weleer die van het schotje
in de bank der hooggeleerden.
Het Maleisch-Nederlandsch blad Bintang Hindia, dat zich
tot het A . N . V . heeft gewend om steun bij de Regeering
voor zijn

verbreiding in Indië, maakte

werp

van bespreking.

uit

eveneens onder-

De vergadering

hechtte hare

goedkeuring aan de maatregel van het Hoofdbestuur, waarbij
deze zaak ter behandeling is overgedragen aan de Vertegenwoordigers der Groep-Indië. V a n dezen was bericht ontvangen
dat

zij, het

groot belang der onderneming erkennende, in

dezen werkzaam zijn.
Besproken werd de stand der zaken op Ceylon, te Petersburg, Smyrna, Parijs en Londen, evenals de wenschelijkheid
van het

verzamelen

Europa.

Eene commissie van drie leden, de heeren Nolen,

van boeken voor Nederlanders buiten

dr. van Everdingen en van Son belast zich daarmede. E r
zijn reeds 1500 bijeen, behalve een duizendtal ter beschikking
van het A . N . V . zelf gesteld.
Dit
van

alles is kort
tijd

en

gezegd en zal stuksgewijs naar eisch

gelegenheid,

uitvoeriger

worden

behandeld.

Genoeg echter om de overtuiging van het Hoofdbestuur te
wettigen, dat er teekenen zijn van nieuw leven op een voor
kort nog braakliggend en toch zoo vruchtbaar gebied. Overal
waar Nederlanders wonen voelt men den sterkenden golfslag in
onze levenszee. DeWest laat van zich merken, op Curasao spant
men zich i n , Indië geeft kracht aan het Verbond, in ons land
niet het minst. Vlaanderen zet zich schrap, zijn taai geduld
recht

doende.

E n in Nederland zelf is de invloed van het

Verbond duidelijk zichtbaar; om wakker te zijn was wakker
worden noodzakelijk. Wakker wordt de Nederlandsche stam,
langzaam en daarom, naar zijn aard, zeker.
Laat dan ieder die zich Nederlander voelt, met ons meewerken. E r is nog zooveel te

doen; wij knabbelen nog

maar aan de schors.

Kort overzicht der Vergadering van het
Hoofdbestuur, gehouden op 12 Oc . te Antwerpen.
Aanwezig : Prof. dr. H . Kern, P. J . de Kanter en dr. H . J .
Kiewiet de Jonge uit Noord-Nederland, Prof. J . Obrie, H. Meert
en L . H . Smeding uit België.
De dagorde bevatte 10 punten.

Punt 1. Na voorlezing van de notulen der vorige vergadering,
die werden goedgekeurd, deed de secretaris mededeeling van
eenige ingekomen stukken, waaruit bleek dat pogingen in het
werk worden gesteld om te Paramaribo een groep van het A . N . V .
te stichten.
Naar aanleiding van de audiëntie der heeren Kern en De Kanter
bij Z. Ex. den Gouverneur Lely, verleent de vergadering machtiging tot stichting van de groep Curacao, eveneens van de
afdeeling Parijs, die door den heer Pierson, consul-generaal aldaar,
ernstig wordt voorbereid.
Punt 2. Uit Edam, Deventer en Haarlem zijn verzoeken ingekomen
om aldaar het volgend Ned. Taal- en Letterkundig Congres te
houden.
De vergadering acht het meest voor Deventer te zeggen, maar
besluit de beslissing over te laten aan de hoofdbestuurders in
Nederland.
Punt 3. De secretaris leest het ontwerp voor van een Reglement
voor de Algemeene vergaderingen.
De heeren Meert en Obrie maken bezwaar tegen de bepaling,
dat de A l g . Verg. steeds in Dordt moeten plaats hebben, ZuidNederlanders zullen op die manier nooit komen. Om den anderen
Dordt en Antwerpen ware verkieselijker.
Besloten wordt geen bepaalde plaats in het reglement te
noemen, dienvolgens wordt het woord Dordrecht uit Art. 1.
geschrapt en daarna het reglement in zijn geheel goedgekeurd.
Punt 4. Samensmelting der beide groepen in Amerika.
Daar van de Oostelijke groep (New-York) weinig teeken van
leven komt, wordt besloten aan het Bestuur van den Westelijken
tak (Holland Michigan) machtiging te verleenen de vereeniging
der beide groepen te bewerken.
Punt 5. Ongeveer 1000 boeken van de krijgsgevangenen op
Ceylon zijn ter beschikking van het Verbond gesteld. In verband
met raadgevingen van den heer W. Tolsma, betreffende het verspreiden van Nederlandsche boeken in Z.-A., waarvoor de tijd
echter nog niet gekomen schijnt, besluit men die 1000 boeken
ter beschikking te houden van het Bestuur van Groep Nederland,
die een commissie heeft benoemd, welke zich met de inzameling
van boeken belasten en handelen zal naar de aanwijzingen, die
uit de Kaapkolonie worden verwacht.
Punt 6. Samenwerking met het Studiefonds voor Zuidafrikaansche
studenten.
Besloten wordt op de begrooting voor 1903 zoo mogelijk eene
jaarlijksche bijdrage van ƒ 5 0 . — te brengen en tevens te trachten
het geld voor twee beurzen bijeen te krijgen, één in Nederland
en één in België. Voor één beurs is ƒ 7 2 0 . — noodig.
Punt 7. Oprichting van een Schoolfonds voor Z.-A.
Het plan bestaat om hierin samen te werken mee de Z. A . V .
en het Chr. Nationaal Boerencomité. Aan Noord-Nederland wordt
overgelaten de rol te bepalen, die het Verbond in deze zaak zal spelen.
Naar aanleiding van de besprekingen over dit punt bracht
de heer Meert het veelvuldig in België heerschend misverstand
ter sprake als zou toetreding tot het A . N . V . gelijk staan met
geld geven voor protestantsche propaganda.
Met nadruk wordt nog eens verklaard dat het A. N V. zich
met godsdienst of politiek niet inlaat en vertegenwoordigers van
alle richtingen onder zijne leden telt.
Punt 8. Opnieuw oprichten der groep Z.-A.
Daarvan kan voorloopig niets komen, maar een trouw lid van
het Verbond zal spoedig in de Kaap weer nieuw leven zien te
wekken.
Punt 9. Het jongste Taal- en Letterkundig Congres en de Pers.
Dr. Kiewiet de Jonge zet uitvoerig uiteen, hoe te Nijmegen
de Congressen met aller goedkeuring den kant der stambelangen
zijn opgestuurd, de bestendige commissie werd opgeheven en
haar taak aan het Hoofdbestuur van het A . N . V. opgedragen.
De Pers heeft dat niet voldoende in t oog gehouden.
Dat het Hoofdbestuur van Nederland echter in de Vlaamsche
Strijd is aangevallen, een blaadje van het Gentsch Propagandacomiteit, dat nog wel zeilt onder de vlag van het A . N . V., is
wat al te erg. Een groot gevaar is het, wanneer Vlaanderen
verdeeldheid gaat zaaien. Eenheid en samenwerking, daarmede
alleen is het Verbond gediend.
De heer Meert verklaart zich mede verontwaardigd over de
kleingeestige wijze, waarop de Vlaamsche Strijd zich heeft uitgelaten.
De heer Obrie, voorzitter van genoemd comiteit, verontschuldigt
een en ander als gevolg van de ontstemming in Vlaanderen gewekt
door de spellingkwestie.
De voorzitter wijst er op dat het Verbond met die kwestie
niets te maken heeft en het Hoofdbestuur zich in dezen nooit
partij heeft gesteld.
;
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Punt 10. Tot heden betaalde Groep België in strijd met de
statuten slechts 1 franc per lid aan de Algemeene Kas. Op voorstel van den heer De Kanter wordt besloten, die bijdrage tot
2 franc te verhoogen, maar aan groep B. voor onbepaalden tijd
een toelage uit de A l g . Kas van 1 franc per lid uit te keeren
tot steun van zijn moeilijken strijd. Hierdoor ontstaat een zuiverder
to .stand in 't beheer.
Ten slotte worden nog eenige maatregelen voor de verbreiding
der beginselen in Noord en Zuid besproken, waarna de voorzitter met een woord van opwekking de vergadering sluit.

volkomen. Nederlandsch is, vooral in onzen tijd, het meer
technische, wetenschappelijke woord; B r i l l schreef nog een
„Hollandsche Spraakleer , tegenwoordig verschijnen er tal
van Nederlandsche spraakkunsten, geen enkele Hollandsche
meer. Hollandsch is het vlottere woord van de omgangstaal; het is minder zwaar op de hand, minder deftig Dit
is een verschil in kleur. Maar er is bovendien ook een
verschil in inhoud. Nederlandsch heeft ruimer opvatting,
het omvat ook Zuid-Nederlandsch of Vlaamsch. Terwijl bijv.
Hollandsch bij Verdam i n zijn „Uit de geschiedenis der
Nederlandsche taal telkens afwisselt met Nederlandsch,
waar hij spreekt over Amerika en Afrika (blz. 86 vlgg.),
noemt hij de taal, die in Vlaamsch-België gesproken wordt,
geen enkele maal Hollandsch. E n dat is geen toeval. Voor
de taal van Noord-Nederlanders en hun afstammelingen, voor
zoover zij die taal trouw bleven, is ook Hollandsch in gebruik; voor die der Zuid-Nederlanders niet. W a a r men dus
als in Neerlandia den geheelen stam wenscht te omvatten,
ook onze Vlaamsche broeders, daar is Nederlandsch het woord.
11
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Nederlandsch of Hollandsch?

B

eide woorden, Nederlandsch en Hollandsch, hebben een
oudere, beperktere en een jongere, ruimere beteekenis.
Onder Nederlandsch in engeren zin verstaat men
de taal van het Nederlandsche volk, of nauwkeuriger de
spreek- en schrijftaal van dat volk, zooals die zich uit en
naast de dialecten heeft gevormd als middel van geestelijke
gemeenschap voor het beschaafde deel der natie; het is de
Behoud der oude Hollandsche kerk te Colombo.
taal, die door alle beschaafden in het land wordt verstaan,
gesproken en geschreven, met geringe dialectische verschillen.
ermoedelijk omdat het Rijksarchief, naar aanleiding
In ruimeren zin omvat Nederlandsch ook de taal, die buiten
van genealogische onderzoekingen, een enkele maal
ons land door onze stamverwanten wordt gebruikt door de
met afstammelingen der oude Nederlandsche geslachten
zg. Vlaamsche bewoners van België, verder in Z.-Afrika, op Ceilon in briefwisseling was geweest, en dus daar een
Noord-Amerika enz.; zoo bedoelt het Neerlandia, dat zich bekende instelling was, zond de kerkeraad der Ned. Herv.
richt tot alle Nederlandsch-sprekenden.
Gemeente (Dutch Reformed Church) te Colombo ons, ter
Hollandsch is in beperkten zin de taal, die in Holland bekendmaking in Nederland, een oproep om hulp tot herstel
(ongeveer) wordt gesproken; die beteekenis heeft het woord, en behoud van het beroemde bedehuis, de Wolvendaalsche
wanneer de taal van Hildegaersberch bijv. Hollandsch wordt kerk, zoo genoemd naar den heuvel waar het gebouw, dat
genoemd. Maar door bekende oorzaken zijn de woorden boven de stad uitsteekt en van uit zee aanstonds de aandacht
Holland en Hollanders gelijk in waarde geworden met Neder- trekt, gelegen is.
land en Nederlanders; allengs krijgt dan ook Hollandsch, naast
Gesticht in 1749, is dit statig hardsteenen gebouw, dat
zijn oude beteekenis die van Nederlandsch: Hollandsch geheel den stempel draagt van een Nederlandsche protespapier, de Hollandsche schilderschool, de Hollandsche jongens tantsche kerk uit dien tijd, tot op heden onafgebroken in
van Hildebrand,
en honderd bewijzen meer zijn bij te gebruik geweest bij de nakomelingen der Nederlanders op
brengen voor dit gebruik. Het lijkt, als ligt er soms in dit Ceilon. Het bevat 1000 zitplaatsen, en is het eerbiedwaardigste
woord Hollandsch iets van onze 17e eeuw, iets ferms, iets gebouw van de geheele stad, dank zij de daarin voorkomende
kranigs en degelijks, iets ideaals in één woord: Hollandsche grafmonumenten der Hollandsche gouverneurs en andere
jongens zijn jongens van Jan de W i t t ; huiselijkheid en historische herinneringen.
degelijkheid onderscheidden, volgens Potgieter (Jan, Jannetje
Krachtens de termen der capitulatie van 1796 kwam het
en hun jongste kind), weleer alles wat Hollandsch was; de onderhoud ten laste van het Engelsch bestuur als opvolger
waarheid zegt men in goed Hollandsch (vgl.: „dat lieg je, van onze Oost-Indische Compagnie, doch sedert de Disestadat 's Hollandsch ). Vooral in de 17e eeuw valt deze uit- blishment A c t heeft de gemeente, die niet talrijk noch rijk
breiding in de beteekenis van de woorden Holland enz. is, er zelve voor te zorgen. Het behoud van het gebouw en
Het zijn Hollanders, die op alle zeeën de Hollandsche vlag van de daarin opgerichte monumenten vereischt thans een
voeren, die in alle werelddeelen zich vestigden. Ook aan De buitengewone herstelling, voornamelijk van het dak, van
Kaap. E n daarom heet de taal daar nog steeds Hollandsch,
13000 ropijen. Hiervan had de gemeente zelve, gesteund
Hóóg-Hollandsen, Afrikaansch-Hollandsch of Kaap-Hollandsch. door giften o.a. van H . M . de Koningin, van den GouverLater blijft dat gebruik. A l moge aan het „Koninkrijk neur-Generaal van Nederlandsch Indië, van Jhr. Mr. Schorer,
Holland het Fransch schuld hebben, al kregen wij voor vice-president van den Raad van State en eenige zijner
Van Effent „Hollandsche Spectator ' een „Nederlandsche , vrienden, sinds November 1901 de grootste helft (8000 rowij hebben toch nog een „Hollandsche Illustratie' , een pijen of £ 533.6.8) bijeengebracht. N u blijft nog £ 333.6.8
„Hollandsche Revue een „Oud-Holland en zien telkens te vinden. Het gouvernement van Ceilon, zich aan de zorg
een nieuw „Jong-Holland verrijzen. E n buiten onze grenzen? voor de conservatie van het belangrijkst historisch gedenkIn Amerika is een Holland-Society, op Ceylon een Hollandsch teeken van het eiland niet ten eenen male willende onttrekken,
Gezelschap. Dit zijn eenvoudig feiten van taalgebruik. W i j heeft aan den Wetgevenden Raad voorgesteld £ 200 subsidie
weten, dat men theoretische bezwaren heeft geopperd. Te te geven. Wordt dit aangenomen (hetgeen de kerkeraad
W i n k e l begon, gelooven we, in De Taalgids ; Johan Winkler echter als onzeker stelt) dan blijft nog £ 133.6.8 te vinden,
wordt in Oud-Nederland ietwat kregel, als hij meedeelt, die de gemeente zelf onmachtig is op te brengen. Zij wendt
dat men over onze grenzen iederen Noord-Nederlander een zich thans door onze bemiddeling tot Nederland. N a genomen
Hollander noemt, en ik zelf heb eens een vergadering van informatie bleek het ons, dat de toestand der Nederlandsche
een leesgezelschap bijgewoond, waarin een lid voorstelde kerkelijke fondsen geen bijdrage toelaat. Doch het is wellicht
Netsche^s „Hollandsche Revue niet op te nemen, o m d a t . . . . niet ondoenlijk de betrekkelijk geringe som uit particuliere
zij „Hollandsche" heette. W i j vragen evenwel niet: is het bijdragen te vinden. W i j versterken daardoor den band met
wenschelijk Hollandsch in dezen zin te gebruiken; wij eene kolonie, clie, ook blijkens de oprichting eener vereeniging
stellen alleen vast, dat de taal het doet. Dezelfde oorzaken
tot beoefening van de Nederlandsche geschiedenis, ons nog
die voor het Nederlandsch van België den naam Vlaamsch niet vergeten is, en die onlangs aan onze krijgsgevangenen
in gebruik deden komen, leidden er ook toe, dat men in en blijken heeft gegeven van belangstelling. W i j werken mede
buiten ons land Hollandsch met Nederlandsch gelijkstelde. tot de instandhouding van een kloek monument van Hollands
Voor ons, Nederlanders, is evenwel die gelijkstelling niet grootheid, een monument te kostbaarder, omdat in ons eigen
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Indië zoo uiterst weinig van Compagnie's gebouwen is overgebleven.
E r bestaan onder ons ook nog geslachten waarvan een
voorvader of betrekking in het bedreigde kerkgebouw rust.
De volledige opsomming en beschrijving der tombes en grafsteenen vindt men in het „Lapidarium Z e v ^ ^ u m " van
Leopold Ludovici (Colombo 1877). Ik noem hier de gouverneurs
Lubbert Jan baron van Eek (f 1 A p r i l 1765) en Mr. Iman
Willem Falck (f 6 Febr. 1785); verder Sibilla de Leeuw
(f 26 Juni 1662) '), Jacomina Rosegaarde, eerste huisvrouw van den bekenden Rijcklof van Goens (f 3 Jan. 1667),
den opperkoopman Joan van Vliet ( f 19 Aug. 1690), Abigail
Ketelaer, weduwe van den opperkoopman Cornelis Strick
(f 28 Febr. 1709), Barbara Margarita Cadensky, huisvrouw
van Adam van der Duyn (f 31 Maart 1702), Susanna
Margaretha van der Parra, huisvrouw van Daniël Schorer
(f 25 Sept. 1719), drie kinderen van Arnold M o l l en Christina
van Reede (f 1719), Sara Maria Raket, huisvrouw van den
opperkoopman Adriaan Moens (f 2 A p r i l 1768), den opperkoopman Pieter Libert Schmidt ( f 4 Oct. 1768), Josina
Jacoba van Wijnbergen, huisvrouw van Joannes Ferdinandus
Crytsman ( f 19 Dec. 1736), Johannes Adriaan Overbeek
(f 16 Nov. 1733), Jacob W i l l e m Balthazar van Imhofi,
zoontje van den grooten van ImhofF (f Dec. 1736), Anna
Henrietta van Beaumont, „gemalin" van den gouverneur
Joan Gideon Loten ( f 10 A u g . 1755), Albert Anthoni
Cornelis van der Brugghen (f 30 J u l i 1755), drie kinderen
van den gouverneur Joan Schreuder ( f in 1759 en 1760),
Petronella Adriana en Johannes Godefridus Moens ( f 1761),
den pakhuismeester Gerard Reijnier de Cock ( f 22 A p r i l
1777), den predikant Henricus Philips ( f 19 Mei 1790) en
zijn huisvrouw Susanna Scharff (f 15 Juni 1781), Christina
Elisabeth van Angelbeek, gemalin van den gouverneur W i l l e m
Jacob van de Graaff (f 18 Juni 1792), den kolonel Paravicini di Capelli. Wellicht is er voor eenige landgenooten
aanleiding, eene bijdrage voor het behoud van deze nationale
herinnering af te zonderen, en daarmede het voorbeeld te
volgen van onze Souvereine en van twee van de hoogst
geplaatste Nederlanders.
Het bestuur van den kerkeraad bestaat uit de heeren
David Tweed, praeses, W . S. Christoffelsz, scriba (adres 20
Barnes Place, Colombo, Ceilon), en J . P . de Vos, thesaurier.
Met het overmaken van bijdragen, die vóór 1 Dec. a.s. bij
hem mochten inkomen, zal ondergeteekende zich gaarne
belasten, na ze in dit blad te hebben verantwoord.
Rijksarchief, den Haag
25 Oct. 1902.
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COLENBRANDER.

ct-rijksarchivaris.

W e l schreef de heer Colenbrander dat een ongenoemde
reeds den gevraagden geldelijken steun heeft verstrekt en dat
daarom plaatsing van zijn artikel onnoodig is geworden —
Neerlandia neemt het toch op omdat de geschiedkundige
beteekenis dat verdient Het Orgaan van het A . N . V . kan
en mag niet zijn een blad voor alleman, op stamgebied hoopt
het ook voor later beteekenis te behouden.
!) Naar de Wolvendaalsche kerk zijn ook monumenten van vóór
1749 overgebracht.

Het Worcester telegram.

E

en van de Afrikaners die het Congres te Kortrijk hebben
bijgewoond, Hoogenhout, pas te Straatsburg bevorderd
tot doctor in de Letteren, had van den Voorzitter der

vierde Afdeeling het verzoek gekregen, na zijn aanstaanden
terugkeer in Z - A . , aan de afzendsters van het bekende telegram groet en dank van de Hollanders en Vlamingen over
te brengen. Hij heeft zich van dat verzoek op trouwe wijze
gekweten. Ons Land toch, van 2 October, bevat van zijn
berichtgever uit Worcester het volgende artikel.
WEDERZIJDSCHE GROETE.
Maandag namiddag was er een goede opkomst van dames aan
de woning van den heer Philip Voigt om bij monde van dr.
Hoogenhout te vernemen omtrent het kabelgram, dat door de
Worcester dames naar het congres te Kortrijk werd gezonden
en waarop, zooals vroeger vermeld, een dadelijk antwoord is
ontvangen.
Dr. Hoogenhout zeide o. a., dat hij niet veel te zeggen had
dan slechts de groete van het congres aan de dames te Worcester
over te brengen. Het was eigenlijk geen Afrikaansch Congres,
dat gehouden werd, maar een oude instelling tellende reeds
vijftig jaren. Het werd alle twee jaren, bij afwisseling in België
en in Holland, gehouden. Op die congressen onderhandelde men
over de taal, kunst, oudheden, enz; maar ditmaal was „Afrikaansch"
ook een der onderwerpen, en onder de tegenwoordigen waren
ook Afrikaanders als ds. Van Broekhuijzen, ds. Louw, dr. Mansvelt,
mijnheer Jansen, enz., terwijl de heer Reitz de laatste paar dagen
het ook bijwoonde. Op die wijze was het Afrikaansche volk goed
vertegenwoordigd. Op Donderdag of Vrijdag vóór den congresdag,
vernam spreker, dat er een telegram van de stad was gekomen,
doch men wist niet van welke stad; maar toen het op het congres
voorgelezen werd vernam hij, dat het van Worcester kwam.
Zooals bekend, ging spreker voort, maken Hollanders gewoonlijk
niet een groot lawaai, doch dien dag was het lawaai uitermate
groot, vooral bij de Belgische vrouwen. Zij waren „omtrent gek."
Een der voorzitters van de vergadering (er waren tusschen de
vijf en zes honderd personen tegenwoordig) vroeg spreker zoo
goed te willen zijn hun groete persoonlijk aan de Worcestersche
dames over te brengen. Het kabelgram was als een koude droppel
water op een vermoeide ziel.
Dr. Hoogenhout verhaalde verder welk een indruk de groete
uit Worcester op dr. Mansvelt maakte, die daarop de opmerking
maakte, dat de deelneming der jonge dames in Afrikaansche
zaken genomen hem met hoop voor de toekomst vervulde. Ook
deze aanmerking werd met groote toejuiching door de Hollandsche
en Belgische dames begroet.
Ds. Pienaar vergastte de bijeenkomst op eenige korte en
kernachtige uitingen en wees vooral er op, dat de toekomst
van het Afrikaansche volk van de dames afhing en vooral van
de toekomstige moedors.
Mej. Philip Voigt bedankte dr. Hoogenhout in een paar gepaste
woorden voor de moeite, die hij zichj'liet getroosten om tot hen
over te komen en aan zijn opdracht te voldoen. Zij vertrouwde,
dat het kabelgram goede vruchten zou leveren.
Kort hierop ging de vergadering uiteen.
Zeker zal het menigeen in hooge mate belang inboezemen
dat blijkens een brief van 13 Oct. aan een hoofdbestuurslid
van het Verbond, dr. Hoogenhout kortelings nog het volgende
schrijft:
„Enkele regels slechts om u te doen weten dat ik volgens
belofte te Kortrijk gedaan, voor 14 dagen de groeten van
't Kongres persoonlijk aan de dames van Worcester heb
overgebracht. Ik heb de dames nu persoonlijk leeren kennen
en kan u verzekeren dat ze van de rechte gading zijn. Men
was er bijna zoo geestdriftig over de boodschap van 't Kongres
als wij over hun Kabelgram waren."
Zooals in het vorige nummer is aangekondigd, vertrok
een ander bekend Afrikaner naar de kolonie, toegerust met
de noodige gegevens om eene hechte samenwerking der Nederlandsche Vrouwen, waar ter wereld, ten bate van het Afrikaansch kind, mogelijk te maken. Komt zij tot stand, waaraan niet mag worden getwijfeld, dan zal zij eene kracht
uitoefenen, op geen andere wijze te wekken. Want het gevaar voor verengelsching dreigt in Afrika niet enkel van
den kant van verraders en van Engelschen zelf. Lamgeslagen
en versuft zitten velen onverschillig neer en laten met zich
doen, die langen tijd wakker hebben gestreden. Niet alle
berichten zijn opgewekt. Daarom juist flink er tegen i n !
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Duitsch Zuid-West-Afrika.
(Bezien in betrekking met onze Nederlandsche

Taal)

Eenigen tijd geleden vroeg me iemand, of het nu werkelijk
waar was, dat in Zuid-Afrika zooveel Hollandsch gesproken werd.
Hij dacht dat zóóiets maar alleen bestond in de verbeelding van
de ij veraars voor onze schoone taal.
Ik was zoo gelukkig hem bevestigend te kunnen antwoorden :
Ja, overal in geheel Zuid-Afrika, kan men met onze moedertaal terecht, van de Kaap tot ver in 't Noorden; tot in Mossamedes, eene bezittting der Portugeezen, en ik heb het bij gerucht
gehoord, zelfs tot in het zuiden van den Belgischen Congostaat.
De Afrikaanders zijn een volk, dat vasthoudt aan zijn taal,
gelukkig, anders was nü zeker de Hollandsch-Afrikaansche zaak
verloren.
En onze Hollandsche taal is zóó taai, dat na tientallen
jaren van vernedering en verdrukking, na honderd en meer
jaren zou ik bijna durven zeggen, ze nog gehoord wordt, al is
het dan niet meer in haar oude zuiverheid.
Een uitstekend bewijs is de Nederlandsche taal in het Noorden
van Frankrijk, waar honderdduizenden U nog verstaan, als ge
ze langzaam in zuiver Nederlandsch toespreekt. Sinds den tijd
van Lodewijk de Veertiende is men daar bezig Franschen van
die Nederlanders te maken en nog hebben ze onze taal lief, nog
hielden velen er aan bij hun godsdienstoefeningen — waarvan
ze als vrome katholieken zooveel houden — de Nederlandsche
taal te hooren gebruiken door de priesters, als ze preekten. N u
verbood de Fransche regeering verleden jaar ook dat
maar
nog lange jaren zal onze taal verstaan en gesproken worden in
de noordelijkste departementen van Frankrijk.
In België zelfs, waar de groote meerderheid Vlaamsche Nederlanders zijn, werd onze taal verdrukt, tot ze nu voor eenigen
tijd onweerstaanbaar alles wat haar tegenwerkte, ter zijde
stootte en opschoot en bloeide en geurde, zooals een plant
doet, die langen tijd in een duisteren hoek stond — vol levenskracht maar die ze daar niet ontwikkelen kon — als ze eenmaal in het heerlijk daglicht komt.
Kracht zit er in onze taal! Wij zijn er als Nederlanders trotsch
op, omdat onze taal onze nationaliteit beteekent.
Frankrijk bestrijdt haar in Vlaanderen, Engeland in Zuid-Afrika
en alsof dat niet voldoende ware kwam cok Duitschland zich
nog voegen bij onze bestrijders en dat in Duitsch Zuid-West-Afrika.
Het gebied ten Noorden der Oranjerivier en ten Westen van
den 20sten O.L.-graad was eertijds bewoond door verschillende
zwarte stammen o. a. de Damera's, de Herero's, die natuurlijk:
geen Nederlandsch kenden. Ze werden gedeeltelijk verdreven door
Bastaards en Hottentotten uit de Kaapkolonie, die naar dit gebied getrokken waren om beter aan hunne moord- en rooflust
te kunnen voldoen.
Dit lieve volkje heeft daarmee het gebied onzer Nederlandsche
taal vergroot, omdat ze óók — vooral de Bastaards — Nederlandsch spreken. Ze hebben wel zelf een taal; maar het Nederlandsch is voor hen zooveel als een officiëele taal. Velen zijn er
onder hen, die hun eigen „klik-klak" taaltje niet spreken kunnen.
Na dit volkje kwamen de Hollandsche Afrikaanders, eerst
trekboeren en daarna menschen, die zich goede plaatsen uitzochten
om die voor goed te gaan bewonen. Nog meer Nederlandsch dus.
Het Nederlandsch heeft de oudste rechten in D. Z.-W. Afrika.
Eerst véél later kwamen de Duitschers, met goedvinden van de
Engelschen en nu schijnt het, dat ze geen moeite sparen willen
om de Nederlandersche taal in hun gebied uit te roeien en dat
wel op de volgende wijze.
Als Burgers uit de Boerenrepublieken of Kaapkolonisten in
het Duitsche gebied aankomen, wordt het hun door allerlei
beperkende bepalingen zóó lastig gemaakt, dat ze het er bijna
niet kunnen uithouden.
In het bezit van goede plaatsen kunnen ze daardoor niet geraken. Bij het huren van grond en bij overeenkomsten gesloten
met de Bastaards of Hottentotten, die de feitelijke eigenaars zijn
in het Duitsche gebied worden ze altijd tegengewerkt door de
Duitsche bestuurders, totdat ze eindelijk het geplaag moede
zich laten inschrijven als Duitsche onderdanen. Dan is alle geplaag
op een eind. Dan worden ze overal en in alles vóórgetrokken
door de Duitsche regeerders — dan zijn ze geheel overgeleverd
in de handen van die heeren.
Nooit hebben die eenvoudige menschen er aan gedacht, toen
ze voor eenige jaren het stuk, dat ze Duitsch onderdaan maakt,
teekenden, dat nu hunne zonen, als ze den leeftijd hadden
Duitsche soldaten zouden moeten zijn en ze hebben zoo'n haat
tegen die „soldaterij", omdat dit het bewijs is, dat ze niet
;

meer vrije Boeren zijn, omdat dit de verpersoonlijking is van
hunne dienstbaarheid. Dienstbaarheid niet aan een Afrikaander
Regeering, maar aan een vreemden, verren en daarom gevreesden
Europeeschen Staat.
Nooit dachten ze bij het teekenen en de Duitschers pasten er
wel voor op ze dat te vertellen, dat van nu af de Regeering hen
dwingen kon, hunne kindertjes. Duitsch te laten leeren met van
hunne zijde als toegift een beetje Nederlandsch; inplaats van zooals
de wensch der Boeren was: Nederlandsch met 'n weinig Duitsch.
Gij zijt nu immers Duitscher, burger van onzen grooten
Duitschen Statenbond en onderdaan van i; onzen hoogvercerden
Keizer Wilhelm — is het antwoord, als de Afrikaander klaagt.
Het greep mij zóó aan, toen ik getuige was van de inzwering
van een dertigtal jonge Afrikaanders op den degen van één der
Duitsche officieren. Het was voor de eerste maal. Ze deden
hunnen eed — ze moesten het doen — aan een land, dat ze niet
kenden; aan een keizer, dien ze vreesden. Ze moesten hun leven
leggen in een hand, die ze niet kenden en die daarover nu beschikken kan zooals hij wil, die ze nu zelfs opkommandeeren
kan hunne eigen stamgenooten aan te vallen en te dooden.
Hoe weeklaagden de ouders toen en hoe verwenschten ze den
dag, waarop ze Duitscher werden. Hunne zonen soldaat en hunne
kleinere kinderen naar de school. De onderwijzer zal ze dan ook
'n weinig Nederlandsch leeren.
Ik was in de gelegenheid van den onderwijzer van de hoofdplaats van 't district Gibeon een stukje Nedeilandsch in handen
te krijgen, 't Was met veel zorg gereed gemaakt; want het moesc
op 'n groote gemengde vergadering aan de Afrikaanders voorgelezen worden.
Een klein stukje schrijf ik getrouw na:
„Over bet kredietwezen in het algemeen en over die Raiffeisensche spar en darlehnskas in het bezonder.
Wij onderschijden in het wertschaftelijke leven twee kreditformen, die realkredit en die personalkredit. Die realkredit wordt
aan die grondbeziter op zijn grond en plaats gegeven en van
die keizerlijke gerecht geordnet in het grondboek ingedraagen. De
personalkredit word net alleen der persoon gegeven, dat beteekend,
ieder ordentlijke, vlijtike en schlimme man is kreditwaardig. Deze
kredit word door die rijksgenootenschapswet van die 1 Mei 1889
geregeld. Wat is een genootenschap V Lt. § 1 d. R. G. G. een
gezelschap van niet geslooten medeliden, die die vooruitkomst
van die verdienst of wertschaft van har medeliden in het oog
het, dat beteekend : ieder medelid kan iedertijd uittreeden en
ook indertijd kanen nieuwe mede'iden intreeden. Wat is de
begrijp van het kreditgenootenschapsweezen ?
Als daar manen tot eene kreditgenootenschap tezaamentreeden,
zoo vergenootenschapliken zij haren kredit, dat is het treeden
die rijkeren haren overthadigen kredit onder die denkbaar grootsten zeekerhijdsmaatregels, zoodat zij zelvs darbij niets verliezen
kunen aan die minderrijken af; en zij wenschen te weeten:
Hoe zijn deze zeekerhijdsmaatregels, die onz daarvoor beschermen, dat wij hierbij niets verliezen. Die eerste en grootste
zeekerhijd is voor alle dingen die onbesch. feefspligt. (?)"
i

De man, die zóó schrijft werd door de Duitsche regeering
aangesteld om aan de Afrikaanderkindertjes hunne moedertaal
te onderwijzen, omdat hij zoo dicht aan de Nederlandsche grens
geboren was. (Nabij Embden.)
Toch gaat de „verduitsching" van de Afrikaanders nog niet
goed genoeg naar den zin der heeren. 't Moest vlugger gaan.
Voor rechtuit dwingen zijn ze nog een weinig bang; want ze
staan nog lang zoo vast niet in dit land.
Nu voor eenigen tijd beproefden ze het anders.
Ter gelegenheid van een kerkelijk feest der Afrikaanders, waren
deze in grooten getale naar Gibeon overgekomen. Daar werd
markt gehouden en óók een vergadering, belegd door den distriktshoofdrnan.
Deze man begon met de Boeren te beklagen: „Arme, van de
beschaafde wereld afgesneden menschen. Ik heb medelijden met
U . Gij, die zóóveel van uw kerk houdt ('t zwakke punt der
Afrikaanders) gij moet naar Gibeon komen en daar bediend
worden door een man, die niet eens predikant, maar alleen een
kleurlingenprediker is. Zulks doet me verdriet. Gij hebt ook niet
eens een eigen kerkgebouw; maar moet gaan naar de bedeplaats
der Bastaards en Hottentotten! (weer een zwak punt.)
N u weet ik een betere regeling:
Wij Duitschers zijn óók zoo ongelukkig nog geen kerk en
leeraar te bezitten (Met de hand op het hart durf ik verklaren,
dat zulks niet één van de daar aanwezige ruwe oud-sol dat en,
iets schelen kan.) Als we nu eens samenwerkten? Als we nu
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eens twee gemeenten vormden: Wij een vereenigd evangelische
en gij een gereformeerde? en we lieten ons nit Duitschland één
predikant komen en we maakten eens een flinke gemeenschappelijke kerk. Reeds polste ik er de hooge keizerlijke regeering over
en die is gewillig ons een predikant te zenden, die Nederlandsch
spreekt en van de Hollandsche grenzen komt (net als onze schoolmeester zeker) en dan wil onze goede regeering wel zoo goed
zijn de helft van de toelage van den prediker te betalen en de
helft van de kosten van het kerkgebouw."
Dat was schoon! Dat was nu nog eens goed van de Daitsehe
regeering! Dat was je ware regeering, die had nu ook nog zorgen
omtrent bet zielenheil van de onderdanen in Z. A .
Verder zei de Hoofdman:
„Nu is er nog iets. 't Is eigenlijk maar 'n kleinigheid; maar
het dient toch gezegd: Natuurlijk kan die gescheiden toestand
altijd niet zóó blijven. Over een jaar of drie zullen we echter
beiden, wij de Evangelischen en gij de Gereformeerden, wel
zóóveel vertrouwen in onzen herder gekregen hebben, wij zullen
hem wel zóóveel liefde toedragen, dat wij de inéénsmelting gerust
in zijne handen zullen durven leggen. Dan zullen we één zijn en
we zullen één sterke gemeente hebben, daar waar nu niets is."
Prachtig vooruitzicht voor onze vrienden de Afrikaanders, die
zich lieten meesleepen door de schoone woorden van den hoofdman.
„Nog iets" ging de hoofdman voort. „U weet, dat u hier in
een Duitsch gebied zijt en natuurlijk moet in zoo'n land ook 't
Duitsch de taal zijn. Dit behoeft niet dadelijk; maar over eenige
jaren — laat ons zeggen drie of vier — zou de taal, die bij onze
godsdienstoefeningen gebruikt werd de Duitsche moeten zijn."
Nu kwam dus de aap uit den mouw!
De Afrikaanders, die tot dusver nog geen lont geroken hadden,
en heel ingenomen waren met de goedheid der Duitschers, die
ze niet begrepen, voelden nu dat ze bezig waren met in een strik
te geraken.
Vandaar dan ook, dat ze niet dadelijk toestemden; maar bij
monde van één hunner verlof vroegen, de zaak onderling nog
ééns te kunnen bespreken.
Dit moest toegestaan worden. Bij de latere bespreking 's avonds
zeide één: „ ' t l s mooi, wat de Duitschers aanbieden. Tè mooi
zelfs. Laten we oppassen voor dit laatste puntje. Onze taal wordt
bedreigd. Doch dit kunnen we den Hoofdman niet gaan zeggen.
Hij mag niet weten, dat we zijn bedoelingen geraden hebben. Er
dient iets anders gezocht. Nu viel óók op de bereidwilligheid der
regeering te helpen betalen een ander licht. Ze wilden de broodheeren zijn van den leeraar, om bij de taalkwestie macht te
"kunnen uitoefenen. Dit kon dus óók niet toegestaan worden,
dachten de Afrikaanders en dat alles durfden ze toch den Hoofdman
niet ronduit zeggen. Daarom een ander punt gezocht en 't werd
gevonden. Eén wierp de vraag voor of de Afrikaanders wel
konden gedoogen, dat de Staat zich met hunnen godsdienst bemoeide — en zie daar waren ze allen tegen. Dit was een zuiver
godsdienstig bezwaar, hetwelk medegedeeld kon worden aan den
Hoofdman, zonder dat hij er de staatkundige tegenwerking door
bewijzen kon.
De hoofdman werd woedend toen een der Afrikaanders, de
heer v. Meer, hem zei, dat de vergadering, alle voorstellen van
den hoofdman prachtig vond; maar dat ze tevens van meening
was, dat er niets van komen kon, omdat de Afrikaanders dachten,
dat de Kerk en de Staat elk op eigen rekening en op eigen
gebied „bakken en brouwen" moesten.
De Hoofman hield zich groot hield een lange rede en verklaarde, dat hij nu de hand van de zaak aftrok tot de Afrikaanders zelf zoete broodjes bij hem zouden bakken.
Deze toeleg mislukte dus. Stilzitten zullen de Duitschers evenwel
niet en dat ze streng kunnen worden bewijzen ze ten opzichte
van de arme Polen.
Hoe veel en hoe machtig zijn de bestrijders van Nederlandsen
Zuid-Afrika!
Sta vast Afrikaanders tegen het Duitsch. Verzet u leidelijk
tegen alle maatregelen, die tegen Uwen en onzen grootsten schat —
de Nederlandsche taal — genomen worden.
Sta vast tegen het Duitsch — zóóals de andere vrienden in
Z.-A. zullen vaststaan tegen het Engelsch!
Welk een strijd heeft onze geliefde taal te voeren en hoe velen,
die zich de zaak niet aantrekken, hoe velen die zich bij de
zaak neerleggen.
Laatst hoorde ik iemand zeggen: ,,'t Is toch eenmaal 'n wereldtaal
dat Engelsch, daaraan is niets te veranderen, loop maar niet met
het hoofd tegen den muur!
Dat laffe zich nede leggen en slapen! Wanneer houdt dat op?
Wanneer zal Jan Salie dood zijn?
Loop niet met het hoofd tegen een muur!

Waarom niet?
Loop er eens tegen — dan wéét ge of het een muur is, die
ge daar voor u ziet en die wetenschap hebt ge dan betaald,
alléén met een beetje pijn — die spoedig overgaat!
Laten we allen strijden zij aan zij!
Alle Nederlanders te zamen. De Hollanders, de Vlamingen,
de Afrikaanders, en gij zult zien hoe machtig wij zijn!
Wij Hollanders hebben geen gevaar te vreezen voor andere talen!
Moeten we daarom stilzitten en Fransche en Duitsche en
Engelsche woorden inburgeren in onze taal, en daarmee dat
schoone erfdeel van alle Nederlanders beleedigen en minachten?
Moeten we niet inplaats van den Vlaming uit te lachen als
hij voor sigaar smoorstok — voor piano snarenbak — voor pardon
verschooning zegt — zelf ook eens iets gaan doen om de taal
te verrijken?
Laten we één zijn en al mogen dan overal gewestspraken gehoord worden, dat is niets, ze zullen dienen tot \erfraaiing van
onze taal.
Eén algemeene Nederlandsche schrijftaal moet de band zijn,
die alles te zamen houdt.
Laat de menschen hunne gewestspraak spreken, doch ter wille
van de éénheid, één taal schrijven. Of hoe zou het er uit zien
indien de Fries Friesche brieven, de Vlaming Vlaamsche en de
Afrikaander Afrikaansche schrijven ging?
De éénheid was gebroken en onze taal zou in stukken en
brokken geen weerstandsvermogen meer hebben tegen al die
dreigende invloeden van buiten, die we nooit te gering achten
mogen.
Daarom één schrijftaal!
Rustigen komt uit uw rust en tracht anderen wakker te schudden !
Als we allen samen werken zal de Nederlandsche taal een
macht zijn, waarop we kunnen trotsch zijn en die niet behoeft
achteruit te trappen voor Fransch, Engelsch of Duitsch.
Denk er om dat geen spreekwoord meer waarheid bevat dan
de zinspreuk der Zuid-Afrikaansche Republiek: „Eendrachtmaakt
Macht."
C.

PLOKHOOY.

Dordrecht, Oct. '02.
NASCHRIFT.
Het A . N . V. heeft aan de Heeren P. Scholtz en De Villiers
Smeer een groote partij Hollandsche boeken gezonden, hoofdzakelijk
bestaande uit dubbele exemplaren van het fonds Wormser en van
de daartoe geschikt geoordeelde uitgaven van het Nut.
De Heer Wormser had door een aanzienlijke korting op de
prijzen eveneens zijne belangeloosheid in dezen getoond, terwijl
het Nut zijn bijdrage zonder eenige vergoeding had gegeven.
In een brief uit Marienthal, D. Z. W. A., van 7 September —
de brieven loopen van Keetmanshoop ongeveer zeven weken —
schrijft de Heer Smeer over de keuze het volgende: „Ik vind de
boeken zoover ik ze ingezien heb, zeer belangrijk en nuttig, en zoo
juist geschikt voor onze Afrikaanders hier; ik wil maar hopen
dat zij de rechte gebruik er van zal maken, en dat het een middel
is om onze dierbare Nederlandsche taal ook in dit land hoog
te houden."
De zending was vrachtvrij van Amsterdam naar Swakopsmond.
Vandaar tot Marienthal moest de heer Smeer zelf nog f 84 aan
onkosten betalen. Daarna moest de verdeeling der boeken nog
plaats hebben met den heer Scholtz, die voor Duitsch Z. W.
Afrika wel dichtbij, maar toch altijd nog 300 mijl ver weg woonde.
Woonde, want de heer P. Scholtz is naar de Kolonie vertrokken;
hij kon het onder vreemden niet uithouden. Als beheerders van
de boeken heeft hij eenige zijner familieleden aangewezen.
De heer Smeer schrijft verder: „Bijbels en gezangboeken is
hier een behoefte. Wij hebben in Mei te Gibeon Avondmaal gevierd, waarbij ik in 't zingen de gemeente voorging, en van de
ongeveer 120 a 130 menschen die in de kerk waren, geloof ik
niet dat er 20 was die Gezang en Psalmboeken hadden. Dit geeft
uw een denkbeeld. Als gij echter iets stuurt, laat het dan wezen
Psalmen benevens de Gezangen."
Het A . N . V . zal onderzoeken of er reeds buiten haar om in
dien nood is voorzien, en anders trachten het alsnog gedaan te
krijgen.
Red.
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Eenige ontmoetingen.

Y

elen onzer gaan jaarlijks buiten de Rijksgrenzen. De
trein stopt in het eerste buitenlandsche station en
het gewone tooneel met Duitsche of Belgische tol•^mzr—: ^|
wachters speelt zich af, d.w.z. men hoort plotseling niets dan
Hoog-Duitsch hier, Fransch daar; de brave Nederlanders,
jVKWP'&i
/ * v em* m*? mw
tot schoolkinderen toe, beijveren zich om in dikwijls heel
slecht Duitsch of Fransch zich verstaanbaar te maken en
Sprekers voor 't Verbond.
de grenswachters van het vreemde land hooren dit met
onverstoorbare kalmte aan — het behoort zoo! Tot hen,
r zullen dezen winter sprekers van wege het Verbond die dit niet gewoon zijn te doen, behoort ondergeteekende.
moeten uitgaan. De beginselen dienen niet alleen in
Voor eenige jaren wedervoer mij in een Duitsch grensgeschriften, maar ook en vooral door het woord te station het volgende. Ik begon kalm Nederlandsch te spreken
worden verbreid.
en de Duitsche ambtenaar antwoordde beleefd in 't Duitsch,
Volgens mededeelingen uit Friesland is dit nog onont- hij was zeer beleefd zelfs. Een Nederlandertje schiet toe en
gonnen terrein alleen door sprekers te bewerken. De afdeeling zegt met Amsterdamsen dialect: Meneer, als u soms niet
Leerdam en Omstreken vraagt bij monde van zijn secretaris goed met uw Duitsch overweg kunt, mag ik u dan even
dr. H . C. M o l l te Schoonrewoerd, om een spreker over Zuid- helpen. De Duitscher gaf hem toen te verstaan dat hij zeer
Afrika, liefst een Afrikaner. Jhr. M r , L . Schorer, L i d van goed Nederlandsch verstond en het gaarne hoorde; ik gaf
den Raad van Bijstand, te Middelburg, wenscht een afdeeling onzen vriend den raad om als tolk in dat grensstation,
op te richten, maar zou gaarne zien dat iemand de begin- waar ieder Nederlandsch verstaat en de meesten het spreken,
selen van het Verbond in een bijeenkomst kwam uiteen- te blijven.
zetten. Onze vertegenwoordiger in Helmond, de heer J . L .
Op diezelfde reis vroeg ik in Frankfort am Main op straat
A . C. Meijer, ziet geen kans zonder spreker een afdeeling iemand den weg; mij werd zeer goed Nederlandsch terugte stichten.
gegeven, ik dacht Nijmeegsen of Deventersch dialect. Op
Reeds verklaarden zich enkele bestuursleden bereid als mijn vraag of hij Nederlander was, zei h i j : J a en neen;
sprekers op te treden.
ik was ééns in mijn jeugd een dag in Arnhem, anders nooit
Het Hoofdbestuur roept allen, die lust en liefde gevoelen, binnen uwe grenzen. Ik ben uit Emmerik, doch al jaren
om dit werk der beginsel verbreiding ter hand te nemen, hier. W a t ik spreek is mijn moedertaal, het Emmeriksch,
zoowel uit Noord- als uit Zuid-Nederland op, zich bij het dat men mijlen ver over uwe grenzen nog spreekt.
Algemeen Secretariaat te Dordrecht op te geven. In het
Dezen zomer was ik in het Graafschap Bentheim (Hannover)
volgend nummer van Neerlandia zullen de namen dan worden en vond daar het volgende. De Pastor spreekt van den kansel
afgedrukt en kunnen afdeelingen of ledengroepen een keuze Duitsch, thuis Nederlandsch, alle gezangboeken in de kerk
doen.
zijn Nederlandsch, men zingt onze psalmen, op den preekVooral uitwisseling van sprekers tusschen Noord en Zuid stoel ligt de oud-Hollandsche Statenbijbel.
is hoogst gewenscht, omdat daardoor van weerszijden beter
Ik sprak iemand, die drie jaren soldaat was in Spandaü en
begrijpen en dus waardeering en aansluiting mogelijk wordt. terugkomende weer Nederlandsch sprak en zong. De menschen
Natuurlijk worden de sprekers geldelijk schadeloos gesteld. antwoorden in goed Nederlandsch en spreken onze taal onderelkaar. In 't algemeen is het verkeer onzer grensbewoners
aldus: De Groninger, Drent en Geldersman blijven hun taal
De Taak der Afdeelingen.
spreken als ze de grenzen overgaan en omgekeerd spreekt
V a n de Afdeelingen gaat niet die kracht uit, die er van de Oost-Fries, Bentheimer of Noord-Rijnlander Nederlandsch
uit kon gaan. Het Daaglijksch Bestuur te Dordrecht heeft (zijn huistaal) met zijn buren vanover de grens.
W a t doet nu de beschaafde Nederlander, die zulke grensdoor een evenredige verdeeling van den omvangrijken arbeid
een krachtige wijze van werken in het leven geroepen. Maar plaatsen met den trein voorbij gaat? Hij spreekt in Arnhem
de afdeelingen moeten het gewekte leven onderhouden, elk Nederlandsch, in Emmerik, Bünde of Kleef Hoog-Duitsch! —
in haar eigen kring, winnend daardoor in getalsterkte en De meesten doen dit.
zedelijke kracht.
E n nu België. De Vlamingen in hun eigen prachtig land
Over gebrek aan geld behoeven vooral de groote afdee- opzoeken en daar Fransch spreken? Het zou immers zijn
lingen niet meer te klagen, sinds /^ der jaarlijksche bijeen afbreken van wat die flinke Nederlanders met moeite
dragen harer leden in eigen kas terecht komt.
bereikten! Zoo ergens, dan hier zeker niet anders dan
Voor dat geld dient echter wat gedaan te worden.
Nederlandsch spreken; zoo dacht ik en . . . . ik heb geen
Men late een gewilden spreker komen en noodige daarbij ivoord Fransch gesproken in heel België van Kortrijk —
niet-leden uit.
via Brussel — tot Aken. In Essen beginnen de grens-tolMen richte een liederen-, een voordracht-, of een anderen wachters met Fransch. doch eindigen met een woord Vlaamsch
kunstavond in. Voor de eerste vindt men den heer Coers, als men kalm doorzet en toont hen te verstaan. De winkeden onvermoeiden strijder voor de herleving van het Neder- liers in Gent, Brugge, Kortrijk kijken eenigszins verbaasd
landsch Lied, bij den minsten wenk bereid zulk een avond dat men Vlamsk praat, doch allen kennen het en sommigen
te helpen inrichten.
vragen belangstellend „of meneer geen Fransch verstaat? '
Men doe zich overal waar het A . N . V . bewijs van aan- Jawel! en spreken ook wel, maar niet in Vlaanderenland.
wezigheid en bestaan moet geven, krachtig vertegenwoordigen. Anderen zeggen: „Gy spreekt skoon Vlamsk '. Komt men
Laten de besturen, indien zij het ernstig meenen met hun ten tweeden male dan spreekt men u reeds in t Vlaamsch aan.
In mijn hotel te Kortrijk was alles eerst Fransch, den
betrekking, eens meer samenkomen om te beraadslagen over
de beste wijze waarop in hun kring de middelen kunnen tweeden dag was 't beter en later was 't „Goeie morgen
Onderelkaar spraken ze veel Vlaamsch en twee,
worden aangewend tot bereiking van het doel, die te meneer!
die veel Fransch spraken, begonnen plotseling in goed Nedervinden zijn in art. B der Grondslagen (Statuten).
E n moge dan Neerlandia, maar vooral het jaarverslag, landsch, toen ze woorden kregen en zich opwonden.
Een verslaggever van een onzer Noord-Nederlandsche
door den Secretaris in de volgende algemeene vergadering
uit te brengen, de welsprekende bewijzen kunnen bijbrengen, bladen kwam eens binnen en vroeg in 't Fransch of meneer X .
dat er overal met kracht en geestdrift wordt gewerkt en er nog was Ik zei hem toen den vorigen avond gemeend
dat deze winter voor het A . N . V . het groeizaamste jaar- te hebben met een Nederlander kennis te hebben gemaakt.
getijde is geweest.
Hij meende dat ze er geen Nederlandsch verstonden! Tot
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zijne verbazing vernam hij toen, dat ik het personeel verboden
had mij in 't Fransch aan te spreken en dat allen zeer goed
Vlaamsch (hun moedertaal) spraken.
Wat opmerkelijk i s : het West-Vlaamsch is een Friesch
dialect in klank èn in woordvoeging en de Friezen, die
officieel waren afgevaardigd door „it Selscip for Frysce tael
en skriftenkennisse" — niet om daar een strijd te voeren
van onze oude Friesche klanken tegen het algemeen gangbare Nederlandsch, maar om den groet van Friesland aan
Vlaanderen te brengen, om als Noordelijksten de Zuidelijkste
broeders van ons ras in Europa de hand te drukken en als
t kon te bemoedigen m hun strijd — die Friezen hebben
zeker met de grootste sympathie kennis gemaakt met Vlaanderen en de Vlamingen.
Sedert eeuwen zijn in die Nederlandsche dialecten de
Friesche (kust-) vormen blijven bestaan. Men sprak gaarne
Vlamsk met ons, als men maar eenmaal wist dat „meneer"
van dat taaltje gediend was!
Het Vlaamsch zit in de verdrukking. Velen uit hoogere
standen en vooral de dames spreken gaarne Fransch en
beschouwen Vlaamsch als een „Kitchen Dutch".
Onze invloed in Kortrijk was groot, men vond het prettig
beschaafd Nederlandsch te hooren. — Op een morgen kwam
iemand tegenover mij zitten in de ontbijtkamer. Ik gaf weer
goed hoorbaar „goeden morgen" te verstaan (zooals het den
Diet past, vooral in Vlaanderen) en toen ontspon zich een
zeer aangenaam gesprek. Mijn overbuur was Franschman
nimmer in ons land geweest, had een congreskaart en wilde
nu eens beproeven of hij die echte Nederlanders — en vooral
zijn Afrikaansche broeders, die allen „zijn skoone moedertael" immers spraken — wel zou kunnen verstaan. „Als
het zoo gaat als met u, zal 't wel gaan; maar ik woon
sedert jaren midden in Frankrijk en hoor daar mijne moedertaal, die ik in mijn jeugd in Noord-West-Frankrijk sprak,
nimmer spreken."
Ik heb van dien heer een brief ontvangen, waarin hij
mij o.a. schrijft: „omtrent mij en hoore ik niet anders als
Fransch en het Vlaemsch; mijne moedertael, die mij zoo
aangfcnaem is, en hoore ik nergens. Mijne kinderen, hoewel
geboren te Parijs, spreken Nederlandsch in Frankrijk. Met
groote verwondering en een groot behaegen hebbe ik ulieden
verstaen . . . . daerom was ik van gedacht dat ik weinig
zou verstaen het waer Vlaemsch gesproken door een Hollandschen mond en bovenal de tael der Zuyd-Afrikaenders, en
wat mij verbaest heeft, het is dat ik mijnheer (zijn naem
ontsnapt mij) domme der Boeren zoo wel en beter als
sommige Vlaemingen verstond . . . want leve de prachtige
Nederlandsche tael, zelfs in Frankrijk! '
Lezer, het is een Franschman die dit schrijft! Hij gaf
mij verlof een en ander mee te deelen omtrent onze ontmoeting, maar wees er uitdrukkelijk op dat hij Franschman
is en blijft en geen separist w i l zijn. — Bravo! Brave
Diet, dat is uw Nederlandsch karakter — trouw aan uw
staatkundig vaderland, maar . . . het bloed kruipt waar 't
niet gaan k a n ! ! —
Met het oog op beide mijne ontmoetingen met Duitschers
en Franschen in één zomer, (ik zou nog tal van voorbeelden
kunnen noemen van Oost-Friezen en anderen, die mij in
hun spreektaal schreven) w i l ik er op wijzen dat het Engeland
onmogelijk zal zijn datzelfde Nederlandsch uit te roeien of
te verstikken in Afrika. W a a r een Franschman schrijft: ik
heb bijgewoont, met het grootste verheugen, uwlieder congres,
als minnaer der Vlaemsche tael en ik en had zekerlijk niet
gepeijst van gesprek te kunnen houden met Nederlanders,
en gelijk gij zegt, het bloed kruipt waer het niet gaen kan,
'k mag zeggen dat mijne genegenheid hoog opgeschoten is,
begrijpende dat ik kan verstaen worden door . . . enz.",
waar dat een Franschman zegt, die geen Nederlandsch op
school leerde, daar mogen wij gerust vertrouwen dat de
Afrikaanders met een school (die wij hen geven moeten en
zullen!!) hun taal en daarmee hun ras-eigen zullen bewaren!
Ik zeg het onzen kranigen Poutsma n a : „de polder is
ingeloopen daarginds" en dan, Nederlanders, j a ! dan ook
1

eerst kan de vreemde verdrukker ervaren wat en wie wij
zijn, wij nazaten der oude Friezen en Sassen, die indommelen
in onze drooggemalen polderlanden.
Zoo ook vroeger: A l v a moest eerst komen, de Walen
moesten in 30 eerst flink de baas gaan spelen, de Vlamingen
moesten eerst goed de Fransche beschaving leeren kennen,
de Afrikaanders de Engelsche beschaving en nog wat! Dan
eerst ging het goed en zal het goed gaan. Geestdrift en
taaiheid van uithoudingsvermogen komen bij ons ras eerst
voor den dag als het Avater over den dijk is. E n ook eerst
nu zal de wereld ervaren wie die Afrikaanders zijn en van
wat bloed!
Ik geloof dat we moed mogen houden voor de toekomst
met deze feiten voor oogen van staatkundig geheel van ons
vervreemden, die geen schoolonderwijzer hebben, welke hun
leerde of de boeren geslacht werden met g of met ch.
Maar niettemin de hand aan de ploeg; onze polders zijn
droog, hier is geen watersnood — maar ginds is de nood
groot, direct voor het kostbare leven onzer vele maatschappelijk door Engeland te gronde gerichte verwanten, indirect
voor hun taal en daarmee hun ras-eigen!
G.

Utrecht, September
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UIT VLAANDEREN.
De leden van de Zuid-Nederlandsche groep,
die de minimum-bijdrage betalen en die dus
N e e r l a n d i a als postabonnement ontvangen,
worden beleefd verzocht voor al wat den besteldienst van dit blad betreft, zooals klachten, adresveranderingen, enz., zich u i t s l u i t e n d te wenden
tot hun postkantoor of hunnen brievendrager. De
andere leden gelieven te schrijven aan den Penningmeester der groep: den heer Eg. De Backer,
Van Hulthemstraat 52, Gent.
Nieuwe toetreders tot het Alg. Ned. Verbond,
die wenschen de minimum-bijdrage te betalen,
kunnen zich 't best aanmelden door op de post eene
inschrijving te nemen op Neerlandia, voor
heel het loopende jaar, tegen storting van
fr. 2,75. Enkel zij die verlangen b e s c h e r m e n d
lid te worden, wezen zoo goed het te laten weten
aan den Penningmeester, met opgave van het
bedrag, dat zij jaarlijks wenschen te storten.
De leden van Groep B. (België) die de minimum
bijdrage betalen, worden hierbij verwittigd dat de
post, in de maand December, hunne bijdragen
voor 1903 zal innen als abonnementsgelden op
Neerlandia. Zij worden vriendelijk verzocht de
noodige maatregelen te nemen opdat het kwijtschrift, ook in hunne afwezigheid, kunne betaald
worden.

M

et het winterseizoen wordt de Vlaamsche strijd, in al zijn
uitingen, krachtiger hervat. Tot verspreiding van wetenschappelijke kennis onder het volk maakt de Vereeniging
Hooger onderivijs voor het Volk te Antwerpen zich gereed.
Het programma der voordrachten en leergangen voor het
academisch jaar 1902 — 1903 bevat een 8tal kostelooze voordrachten,
een voordracht-concert, 6 leergangen alsook verschillende wandellessen om eenige dier leergangen practiseh te maken, en een
leergang uitsluitend voor dames.
De kostelooze voordrachten worden gehouden in de zaal Anthonis,
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Arenbergstraat; de leergangen in het Syndicaat van Handel en zoo samengesteld dat ze, behalve operetten, kleinere opera's aan
Nijverheid, Korte Nieuwstraat; de leergang voor dames in een kon. Dit jaar heeft hij het zoover gebracht, dat ze ook voorgoed
later te bepalen lokaal. De prijs der toegangskaarten voor de de groote opera aankan en reeds werd De Bruid der Zee van
leerlangen is gesteld op 1 fr. per persoon en per leergang, en Blockx 17 maal met onafgebroken bijval opgevoerd. Van Gent
5 fr. per persoon voor al de leergangen.
heeft de Bruid der Zee haren triomftocht tot Brugge voortgezet
De verhandelingen van den nieuwen jaargang zullen ook met alwaar ze na een eerste opvoering den 17 Nov. weer voor 't
de meeste zorg uitgegeven worden. Alzoo zullen er studiën ver- voetlicht komt.
schijnen over de volgende onderwerpen: De X-stralen; Rubens
en zijne school; De handel in de 18e eeuw; Onze bewijzen in
De heer Cohen Stuart drukte vroeger in Neerlandia, den wensch
rechterlijke zaken; Lucht en leven; Psychologie der taal; Anthropologic; De Nederlandsche Utter en en hun ontstaan ; Over vrouw e- uit, dat we onze kunstenaars nu en dan mochten uitwisselen.
lijken invloed in het maatschappelijk leven; lets over planten en Wel dat doen we thans: wij stonden onzen verdienstelijken Hubert
Laroche aan Amsterdam af. Van zijn kant is Louis Bouwmeester
bloemen; Gothische bouwstijl; Schepen en scheepvaart.
De prijs der inschrijving op al die verhandelingen blijft bepaald opgetreden te Antwerpen in den Koopman van Venetië en te
op 3 fr (in te schrijven in den Nederlandschen boekhandel, Sint- Brussel in Koning Oedipus met zijn gewonen bijval. De IndépenJacobsmarkt.) Eerstdaags verschijnt het laatste nummer der ver- dance vergelijkt hem bij Mounet-Sully en vindt dat de vergelijking
zameling van den 4en jaargang, te weten eene verhandeling over niet in zijn nadeel uitvalt. Te Antwerpen en te Brussel werd
Op Hoop van Zegen opgevoerd door de Vlaamsche tooneeltroepen.
de Vlaamsche primitieven van de schilderkunst.
Te Gent, waar men ondanks vele moeite, de opvoering door de
troep van den Nederlandschen Schouwburg niet kon verkrijgen,
De Nederduitsche Bond van Antwerpen heeft een reeks van zal dit stuk nu toch eindelijk ook opgevoerd worden door de
propaganda vergaderingen op 't getouw gezet, de eerste gehouden bemoeiing van de Vrienden van h»t Nederlandsch Tooneel. De
te Hemixem, waar de Vlaamsche belangen en vooral het wets- Antwerpsche troep zal het spelen in Minardschouwburg.
*
voorstel Coremans besproken werden door de HEL Adelfons
De Gentsche Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond
Henderickx en Joz. Van den Broeck.
vergastte zijn leden op een zeer mooien kunstavond aangeboden
door het dameslid mevr. Gevaert—Steven, leerares in de Nederl.
Op de algemeene vergadering van het Willems-Fonds (26 Oct.) declamatie aan ons muziekconservatorium. Mevr. Gevaert voerde
kwamen voor de zooveelste maal de overtredingen van de taal- met haar leerlingen op: Magda van Sudermann en een brok uit
wet te berde in bestuursaangelegenheden. Een spreker wenschte,
Sidharta, het bekroonde tooneelstuk van ons medelid den heer
dat het Algemeen Bestuur een algemeen onderzoek zou instellen Minnaert. De voorzitter van den tak, de heer Obrie, bracht hulde
naar dergelijke overtredingen. Wat zal dit helpen? Kennis zal aan de kunstenares en bood haar een prachtige bloemenschoof,
gegeven worden van de overtredingen aan den betrokken Minister, bewijs van dank voor het geschonken kunstgenot. M . Obrie Jr.
die er zich niet zal om bekreunen en alles zal bij het oude bracht hulde aan den heer Van Hanswijk, oudleerling van mevr.
blijven zoolang als onze Vlaamsche Volksvertegenwoordigers zoo Gevaert, en oudmedestrijder van het propagandacomiteit, nu uit
lamlendig blijven als thans. Kan er iets brutalers aangehaald Brussel overgekomen om mede te werken tot het wellukken van
worden, dan dit feit, aan de Vlaamsche Gazet meegedeeld door den avond.
een correspondent uit Halle: Een geringe pachter ontving van
de rechtbank een uitgebreid en gemotiveerd vonnis uitgesproken
Aan de Brusselsche Hoogeschool werd tot professor in de
door den vrederechter van Halle en aan den man beteekend in
Nederlandsche Letterkunde benoemd, de heer Aug. Vermeylen,
een exploit van den deurwaarder
in 't Fransch. De een der oprichters van het tijdschrift Van Nu en Straks, dat
man verstond er geen letter van. En toch is er een wet op 't tot opvolger krijgt: Vlaanderen uit te geven door den heer Van
gebruik van 't Nederlandsch in gerechtszaken, die hier 't vellen
Dishoeck (Bnssum, Amsterdam.)
van een Nederlandsch vonnis voorschrijft. Wie onder onze VolksDe heer Van Dishoeck maakte zich oprecht verdienstelijk tegenvertegenwoordigers zal dit en dergelijke ergerlijke overtredingen over Zuidnederlandsche talenten. Het was voorheen een zeldzaamvan onze taalwetten, die dagelijks gepleegd worden, in de Kamer heid wanneer een lettervrucht van 't Zuiden in Noord-Nederland
aanklagen ?
bekend geraakte. Slechts zeer enkelen onder onze schrijvers mochten
er in slagen een bijdrage geplaatst te krijgen in een Hollandsch
De taalwet op de Burgerwacht wordt al even ongegeneerd tijdschrift. Wat verandering^is daar thans in gekomen! Gezelle
overtreden. We hebben vroeger alles meegedeeld, wat bij de wordt naar waarde geschat; Stijn Streuvels maakt een verbazenden
artillerie te Gent plaatsgreep. Te Antwerpen schijnen alle bevel- opgang. Cyriel Buysse, Maurits Sabbe, Baekelmans, H . Teirlinck
brieven aan de gegradeerden uitsluitend in het Fransch gedrukt en anderen vinden zonder moeite uitgevers in 't Noorden. En nu
te zijn. Twee officieren hebben geweigerd de diensten uit te is er een uitgever, die een tijdschrift opricht voor gerijpte en
voeren, die hun door die bevelbrie ven werden voorgeschreven. nog ontluikende Vlaamsche talenten. Waarlijk, dat verdient warme
Beiden zijn daarvoor eerst gestraft geworden met eenen dag waardeering. We verheugen ons daarin als in een teeken des
arrest. Aan een van hen werd sedertdien opgelegd een gansch tijds, want niet door het feit, dat Vlaamsche letterkunde van
jaar dienst te doen in het onderrichtingsbataljon; de andere werd dezen tijd zóó veel hooger zou staan dan die van vroeger, vertot dezelfde straf verwezen en kreeg bovendien drie dagen arrest klaren we deze verschijnselen, maar wel uit de grooter toenadering,
omdat hij tegen de eerste beslissing een klacht had ingediend die^ zeer zeker tusschen Noord en^ Zuid gekomen is in de laatste
bij den Generaal Opziener Verstraete. Deze zaak heeft te Ant- jaren en die meer wederzijdsche] waardeering heeft gebracht.
Laten we hier nog op de verdiensterekening van den heer
werpen een geweldige opschudding verwekt en zal in een der
eerste zittingen in de Kamer ter spraak komen. Laat ons nu Van Dishoeck tegenover Vlaanderen schrijven, zijn uitgave van
eens hopen, dat de volksvertegenwoordiger, die dat doen zal wat Herman Teirlinck's Wonderbare Wereld en nu laatst een zeer
meer krachtdadigheid aan den dag zal leggen dan die, welke keurige uitgave van Wijding van Richard De Cneudt.
vroeger over dit onderwerp spiaken.
Laten we hier tot slot, bij de benoeming van Vermeylen, nog
die vermelden van den sympathieken Flor. Heuvelmans tot
opzichter der Schoone Kunsten, welke door zijn vrienden in
We hebben hier vroeger medegedeeld, dat de Antwerpsche Noord en Zuid met genoegen zal vernomen'worden.
Gemeenteraad een eerste toelage gestemd had voor de oprichting
van een gebouw voor de Vlaamsche Opera, die zich ondanks
ongehoorde moeilijkheden gedurende tien jaren heeft weten staande
te houden. Voor dat gebouw werd gedacht aan een plaats bij
den ingang van het Stadspark. N u hebben evenwel de commissiën van den gemeenteraad deze plaats verworpen. Dat is een
erge tegenslag; want zoolang geen plaats gevonden is, wordt
E
met de oprichting niet begonnen.
Ondertusschen verovert de Vlaamsche Opera flink haar bestaan
in ons Vlaamsch Kunstleven. Te Gent was de heer Wannijn,
bestuurder van den Nederlandschen Schouwburg begonnen met
De leden der Groep Ned.-Indië worden ter vooreep paar maal de Antwerpsche troep te laten overkomen om
koming van moeilijkheden verzocht om van elke
Herbergprinses op te voeren. Gaandeweg heeft hij zijn eigen troep
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verandering van hun adres onmiddellijk kennis te
geven aan den heer J. P. C. Hartevelt, Secretaris
van het Bestuur der Groep te Batavia.
Wie naar Europa vertrekt geve zoo spoedig
mogelijk zijn tijdelijk of nieuw adres op aan den
Algemeenen Secretaris te Dordrecht, ten einde
bij Groep A te worden overgeschreven.
Fröbelscholen in Indië.
In den loop der maand Augustus van dit jaar werd door het
Bestuur van de Groep Nederlandsch Indië weder eene vergadering
gehouden, ditmaal voor het eerst in een der lokalen van het
gebouw der Koninklijke Natuurkundige Yereenigingin Nederlandsch
Indië te Weltevreden (aan het Koningsplein,) mede in eigendom
toebehoorende aan de Nederlandsch Indische Maatschappij van
Nijverheid en Landbouw. Door de Besturen van deze vereenigingen
is namelijk welwillend vergunning verleend om van de lokalen
van genoemd gebouw voor de vergaderingen van de Groep
Nederlandsch Indië van het Algemeen Nederlandsch Verbond
kosteloos gebruik te maken, nadat door de Regeering — blijkens
een besluit van 27 Juni j . l . — was verklaard dat het gebouw
door het houden van die vergaderingen niet zou worden geacht
van bestemming te veranderen, ten gevolge van welke verklaring
het vrijgesteld blijft van de grondbelasting (verponding.)
Het belangrijkste onderwerp, dat in de gehouden bijeenkomst
ter tafel kwam, was de toestand der bestaande inrichtingen voor
voorbereidend lager onderwijs in Nederlandsch Indië, de zoogenaamde Fröbelscholen, waaromtrent in de vorige Bestuursvergadering, zooals in het Meinummer van Neerlandia medegedeeld
is, een tweetal Bestuursleden hadden op zich genomen, gegevens
te verzamelen.
Nu uit die gegevens bleek dat ettelijke van die scholen zonder
bijzondere geldelijke hulp al spoedig zouden moeten ophouden
te bestaan, was men het er algemeen over eens dat door ons
Bestuur eene ernstige poging moest worden gedaan om dat te
voorkomen. De eigen fondsen van de Groep daartoe nog niet
toereikend zijnde, werd daarom besloten een krachtig beroep te
doen op het publiek en aan verschillende personen uitnoodigingen
te richten tot het doen inzamelen van bijdragen voor een
„Fröbelfonds."
Op welke wijze het Bestuur zich voorstelt dat fonds in het
leven te roepen en aan zijne bestemming te doen beantwoorden,
kan het best blijken uit den inhoud der uitnoodigingen zelf,
luidende dezen als volgt:
Batavia, 25 September 1902.
Omstandigheden, waaraan, althans in de eerste tijden, niets te
veranderen valt, leiden er toe dat een niet gering deel der kinderen
van Europeanen in Nederlandsch-Indië in de vroegste jeugd slechts
zeer gebrekkig Nederlandsch leert spreken.
Toch is voor die kinderen een grondige kennis van de Nederlandsche taal van het hoogste belang omdat zij, deze missende,
tegenover anderen in hun later leven altijd in het nadeel zijn,
waar het geldt, zich. een goede plaats in de maatschappij te verwerven.
Aan het ten deze bestaande euvel kan alleen worden tegemoetgekomen door de kinderen, reeds vóór dat zij de lagere school
gaan bezoeken, aan een inrichting van voorbereidend lager onderwijs
Nederlandsch te leeren spreken.
Voorbereidend lager onderwijs wordt hier te lande gegeven
aan verschillende zoogenaamde Fröbelscholen.
Maar het voortbestaan van niet weinige dier scholen loopt gevaar.
De oorzaak daarvan ligt voor sommigen in de omstandigheid
dat de uitkeering eener vroeger genoten bijdrage uit 's Lands kas
met 1 Januari 1902 heeft opgehouden, voor anderen daarin dat
geldelijke steun van Regeeringswege, waarop was gerekend, uitbleef,
terwijl in beide gevallen de inkomsten niet voldoende kunnen
worden gemaakt om de uitgaven te dekken en op bijdragen van
belangstellenden niet bij voortduring valt te rekenen.
Ons Bestuur, dat van den aanvang af de bevordering van de
oprichting en de instandhouding van Fröbelscholen als de hierbedoelde heeft beschouwd als een voornaam deel van zijne taak,
heeft ernstig overwogen wat er te doen ware om te voorkomen
dat bestaande zoodanige scholen door, geldgebrek wordan genoodzaakt binnen kort te sluiten.
De geldmiddelen van onze vereeniging zelve, die nog maar
betrekkelijk weinig leden telt, zijn geheel onvoldoende om er
voor dit doel noemenswaardige sommen uit te kunnen putten.
Ons schiet daarom slechts over een krachtig beroep te doen op
allen, die tot de bereiking daarvan zouden willen medewerken.

Indien wij in staat werden gesteld, de noodlijdende Fröbelscholen
ook slechts eenigen tijd lang geldelijk te ondersteunen, zou reeds
veel zijn gewonnen. Haar bestaan zou daardoor althans voorloopig
zijn verzekerd, in afwachting van hetgeen, hetzij van onze, hetzij
van andere zijde te dezer zake wellicht later nog zal blijken te
kunnen worden gedaan.
In verband met een en ander stellen wij ons voor, zoo dat
mogelijk mocht blijken, een Fonds in het leven te roepen, dat
uitsluitend bestemd zal zijn om er tijdelijk ondersteuning uit te
verleenen aan die Fröbelscholen in Nederlandsch-Indië, welke
anders, in afwachting van hetgeen later voor het voorbereidend
lager onderwijs mocht worden gedaan, te gronde zouden gaan.
Dat Fröbelfonds zal dan door het Bestuur der Groep NederlandschIndië van het Algemeen Nederlandsch Verbond worden beheerd
en verantwoord, dit laatste ook door middel van mededeelingen
in de dagbladen, doch zal overigens geheel afgescheiden blijven van
de gelden van die Groep en hare afdeeling en.
Ons Bestuur meent met gerustheid het vertrouwen te mogen
uitspreken dat voor zulk een Fonds in Nederlandsch-Indië nog
wel een redelijk bedrag bijeen te krijgen is.
Omtrent de wijze, waarop dat doel zou zijn te bereiken, is het
van oordeel dat zooveel mogelijk persoonlijke inzamelingen door
belangstellenden, die zich die moeite zouden willen getroosten,
den besten uitslag zouden geven, terwijl het de bedoeling zal
moeten zijn de bijdragen te doen bestaan in giften in eens.
Na de vorenstaande uiteenzetting, ter nadere aanvulling waarvan
wij, desverlangd, ons gaarne bereid verklaren, meenen wij de hoop
te mogen koesteren dat U ons in deze, zooveel in Uw vermogen
ligt, hulp zal willen verleenen.
Wij nemen de vrijheid U mitsdien beleefd te verzoeken ons —
kan het zijn spoedig — te willen berichten of U er toe genegen
zoude zijn om, in vereeniging en in overleg met den Heer
en den Heer
aan wie(i) een gelijkluidend schrijven
gericht is, inzameling als bedoeld, binnen den kring van
te houden en (of) door daartoe in het bijzonder door U uit te
noodigen geschikte personen (ook dames bijvoorbeeld) te doen
houden.
In het bevestigend geval gelieve U zich, zonder nader bericht
van onze zijde af te wachten, als gemachtigd te beschouwen om,
in overleg met genoemde(n) Heer(en)
en
de geldinzameling al dadelijk uit te voeren en te doen uitvoeren
op de wijze, die het meest geschikt zal voorkomen.
Van den uitslag, zoomede van de namen van hen, die U op
Uwe uitnoodiging hebben bijgestaan, zien wij te zijner tijd Uwe
mededeelingen tegemoet. Bij de overmaking der gelden aan onzen
Penningmeester, den Heer H . M . la Chapelle, te Weltevreden,
zullen natuurlijk alle onkosten kunnen worden afgehouden.
Ten slotte moge er nog de nadruk op worden gelegd dat hier
voorzeker geldt: wie spoedig helpt, helpt dubbel.
Het Bestuur der Groep Ned.-lndië van het A. N. V.
DE

MEESTER,

HARTEVELT,

Voorzitter.
Lid-Secretaris.

Aan de redactiën van Indische week-en dagbladen is het vei zoek
gedaan om aan dit rondschrijven openbaarheid te geven, on deitoevoeging van een woord van aanbeveling en tevens van de
mededeeling dat ons Bestuur niet voor alle plaatsen in NederlandschIndië voor de uitnoodiging geschikte adressen heeft kunnen vinden
en daarom aan personen, die er geen ontvingen, doch zich niettemin
geroepen gevoelen ons in deze zaak bij te staan, het verzoek
wordt gedaan, zich bij ons Bestuur aan te melden. Zij kunnen
zich overtuigd houden, een hoogst nuttig werk te doen.
In Bataviasche bladen werd reeds met instemming van ons
plan melding gemaakt. De Javabode schreef er het volgende
over:
Het streven tot oprichting van een Fröbelfonds voor noodlijdende
scholen heeft onze volle sympathie en wij aarzelen niet onze
lezers op te wekken, hunnen steun te verleenen. Wij zagen in
het binnenland op enkele plaatsen reeds dergelijke scholen door
plaatselijk initiatief opgericht en eene commissie, veelal bestaande
uit het hoofd der openbare lagere school met het hoofd van het
plaatselijk bestuur, gingen dan bij de ingezetenen om maandelijksche bijdragen aankloppen, die veelal werden verstrekt uit
sympathie voor de onderwijzeres, die aan de school zou worden
verbonden. Door vele mutaties gebeurde het dan wel eens, dat
de bijdragen op eens zoo gering werden, dat het bestaan der
school gevaar liep en dan werden vaak door de bestuursleden
sommen voorgeschoten, waarbij dus op den liefdadigheidszin van
de ingezetenen werd vooruitgeloopen. Uit sympathie met de
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bemoeiingen dezer heeren kwam dit later wel weder in orde,
maar toch bleek de basis van zulk een fröbelschool allesbehalve
stevig te zijn. Kenmerkend was het beding, dat velen aan hunne
bijdragen verbonden, dat onvermogende ouders hunne kinderen
kosteloos van dit onderricht moesten kunnen laten genieten. Het
komt ons voor dat eene centrale leiding dezer instellingen, die
ook op philanthropisch gebied veel nut verspreiden, in 't algemeen
is aan te bevelen. Ook de leermiddelen en geschikte onderwijzeressen zullen alsdan gemakkelijker te verkrijgen zijn. Wij wenschen
derhalve aan het toekomstig Fröbelfonds een bloeiend bestaan
toe. Het gebruik van onze moedertaal wordt daardoor uitgebreid
en menig verwaarloosd kind ermee behouden.

Ontvang, mijnheer de Redacteur, met de verzekering onzer
hoogachting onzen Vlaamschen groet.
Namens het Gentsch Propagandacomiteit van
het Algemeen Nederlandsch Verbond:
JULIUS
JOHAN

OBRIE,

Voorzitter.
Secretaris.

LEFEVRE,

Gent, 6 November 1902.
NASCHRIFT.

De redactie van Neerlandia mag als Hoofdbestuur van Groep
A gerekend worden niet geheel onbekend te zijn met Vlaamsche
Het Bestuur der Groep Ned.-Indië.
toestanden. Voor haar zijn er twee stroomingen in Vlaanderen
op Hooger Onderwijsgebied. De groote meerderheid staat geheele
D E M E E S T E R , Voorzitter.
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool voor; de minderheid,
H A R T E V E L T , Lid-Secretaris.
die tweetaligheid beoogt, omdat ze vreest, dat een radicale oplossing nooit van een minister of van de Kamers verkregen zou
worden, telt o. a. de algemeen geachte professoren Fredericq en
Vercoullie. Van een derde partij, bestaande uit „gewezen Flaminganten", die „een nieuw plannetje uitvinden om het stelsel
der Commissie tegen te houden/' was aan Neerlandia's redactie
echter niets bekend.
Evenmin kon zij weten dat Groep B zich officieel bij de meerderheid heeft gevoegd en daardoor het verbondsstempel heeft gedrukt
op de eentaligheid. N u dit zoo is, mag twijfel aan voldoende
voorbereiding van het Hoogeschoolvraagstuk niet langer worden
volgehouden, ai rijst de vraag of aan het Hoofdbestuur in NederBrief van het Gentsch Prcpagandacomiteit van land de mededeeling van zulk een gewichtig feit niet had moeten
worden medegedeeld. Dan toch zou niet alleen in dezen de
het Algemeen Nederlandsch Verbond.
onmiskenbare werkzaamheid en toewijding van de Vlamingen
Aan de Redactie* van Neerlandia zijn erkend, die trouwens nooit zijn betwijfeld, maar ook de
voldoende voorbereiding, welke thans nog slechts een laatsten
te Dordrecht.
stap eischt, het brengen van de kwestie in de Kamers. Het
vraagstuk is nu in een tijdperk van rust, van afwachting der
Mijnheer de Redacteur!
gunstige gelegenheid. Dat in het verleden van dezen strijd uit
Tn het hoofdartikel van het laatst verschenen nummer van Nederland geen steun is ontvangen, kan geen bevreemding wekken.
Belangstelling ontbreekt zeer zeker niet, ook niet de overtuiging
Neerlandia staat te lezen dat de steun uit Nederland voor een
Vlaamsche Hoogeschool na aanvrage niet zal uitblijven, mits de dat Vlaanderen recht heeft op vervulling van zijn levensvoorontwikkeling van het Verbond het mogelijk maakt en de Vlamingen waarde, vervlaamsching van niet alleen Hooger, maar ook van
Middelbaar en Lager Onderwijs. Zonder hervorming daarvan zal
zelf dit ingewikkelde vraagstuk hebben voorbereid.
Neerlandia een blad zijnde dat openstaat voor al de leden, de strijd voor de moedertaal en de Nederlandsche beschaving
die iets te zeggen of te vragen hebben, zijn we zoo vrij U een niet worden gedoofd, maar tot nadeel van het geheele Belgische
land, worden verlengd en verbitterd.
klein plaatsje in dit ons orgaan te vragen.
Het Gentsch Propagandacomiteit van het Algemeen Nederlandsch
De reden waarom Nederland Vlaanderen tot nu toe niet heeft
Verbond vindt het hoogst zonderling en ook wel merkwaardig, geholpen, is, dat het al zijn krachten heeft moeten inspannen
dat de broeders uit het Noorden zoo welwillend zullen zijn aan voor een Groep, die oneindig meer steun behoeft. En het Hoofdde Vlamingen hunne zeer hooggeschatte hulp enkel na aanvrage bestuur van Groep A is overtuigd, dat niemand in Vlaanderen,
re verleenen, en acht dit een zeer bijzondere soort van broeder- dat ondanks eigen nooden zoo krachtig heeft meegewerkt voor
de Boeren en dat nog doet, de werkzaamheid der Nederlanders
lijkheid.
Of dit inomwikkelde vraagstuk degelijk voorbereid is, zal men voor Zuid-Afrika heeft afgekeurd. Het is een strenge plicht voor
in Noord-Nederland wel moeilijk kunnen oordeelen, en we zijn Nederland Vlaanderen te steunen voor zijn academie; het is een
zoo vrij te meenen dat de zaak wèl rijp is in Vlaanderen.
strenge plicht ook Z. A . bij te staan. En niemand kan tegelijk
Wel zijn er hier en daar enkele Vlamingen, die een zekere twee strenge meesters dienen.
faam van Vlaamschgezindbeid genieten, en door hun naam nog
Werden de gevoelens in den brief van het Gentsche Comiteit
een tamelijk grooten invloed oefenen, maar het nieuwe beginsel uitgedrukt, algemeen in Vlaanderen gedeeld, dan zou het er treurig
schijnen te huldigen : „In Vlaanderen moest het Vlaamsch zijn, uitzien met de verstandhouding tusschen Vlaanderen en Nedermaar laat het ons uit beleefdheid Fransch laten." Dat deze ge- land over en weer. Maar wij hebben gelukkig de overtuiging dat
wezen Flaminganten nu een nieuw plannetje uitvinden om het in het Zuiden tal van mannen staan, bereid om met die van het
stelsel der Commissie tegen te houden, het zij dan zoo, maar Noorden samen te werken tot instandhouding van stam en taal;
dat Neerlandia beweren komt dat de zaak nog niet voorbereid dat in Nederland ook vele oprechte vrienden der Vlamingen
is, nadat Groep B zich aangesloten heeft bij het zooeven ge- wonen, bereid niet alleen hun bewondering te uiten voor de taaie
noemde stelsel, na de vijf studentencongressen, die gehouden volharding der Vlaamsche strijders, maar ook om, wanneer het
zijn en waar honderden studenten aan deelnamen, na de zes noodig is en het doelmatig blijkt, door daden hun vriendschap
schitterende wetenschappelijke congressen, na de meer dan honderd te toonen.
meetings door ons Propagandacomiteit ten voordeele der VlaamNog eens: wenscht iemand in Vlaanderen het af te keuren, dat
sche Hoogeschool gehouden, nadat gansch het Land van Waas, het A . N . V . in Nederland het zwaarste ook het zwaarst heeft
zonder ééne uitzondering, zich voor de vervlaamsching heeft laten wegen en onder den drang der omstandigheden al zijn
verklaard, na het petitionnement naar de Kamers van duizenden aandacht tot Zuid-Afrika heeft gewend?
en duizenden Vlamingen, dat na dit alles Neerlandia zeggen
komt: „de zaak moet eerst degelijk voorbereid worden," dit
*
brensrt ons ten einde raad.
Amerikanisme,
Daarom zijn we oo vrij aan de redactie van Neerlandia te
vragen om de middelen aan te duiden, om de zaak wèl rijp te
et zeer veel genoegen las ik in Neerlandia van Augustus
maken, haar verzekerende dat wij hare wenken met de grootste
het artikel van Mevr. Destree over A. B . C. boeken en —
dankbaarheid zullen aauvaarden.
omdat ik thans in Amerika woonachtig ben — vooral het
Intusschen meenen wij uit al onze krachten te moeten protesartikel van J . Rasch over het Amerikanisme van President Roosevelt.
teeren tegen het orgaan van alle Nederlandsch-zich-voelenden en
te moeten verklaren dat de zaak wèl rijp is en dat het enkel Juist wat ik altijd heb gedacht, maar wat ik niet zeggen durfde, —
te wijten is aan het onderduimsch tegenwerken van enkele wat ik heb ondervonden, maar niet uit mocht spreken, wordt in
Vlamingen dat de zaak nog niet in de Kamers werd behandeld. dat artikel klaar, helder en duidelijk weergegeven.

M
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Neen, President Roosevelt is geen Hollander meer, het Hollandsche bloed dat zijne voorouders met zich naar Amerika medebrachten
is door aanhuwelijking met Amerikanen, — die niets van 't buitenland willen weten, — met Engelschen, die een ingekankerden haat
hebben tegen alles wat „Duteh" is, zoo verbasterd, zoo vermengd,
dat van 't oorspronkelijke geen ziertje meer overbleef.
En niet alleen President Roosevelt — och neen. Ze zijn allen —
haast zonder onderscheid — met hetzelfde anti-Hollandsche, overdreven Amerikaansche sop overgoten.
Ja, wanneer een groot Hollander, een regeeringspersoon, een
Hollandsche graaf of zoo iets hier op bezoek komt, dan zeggen die
Hollandsche afstammelingen weer voor een oogenblik "I am too
a brother Dutchman" — wanneer die oude families bij politieke
gelegenheden de Hollandsche stemmen noodig hebben, dan is 't
"I am too a brother Dutchman" — wanneer aan die verangliseerde
niet-Hollanders bij het een of ander Hollandsch feest een eerezetel
wordt aangeboden, dan is 't "I am too a brother Dutchman".
Maar zoodra heeft die Hollandsche grootwaardigheidsbekleeder
zijn rug gedraaid, zoodra zijn die Hollandsche stemmen verkregen,
zoodra is dat feestmaal afgeloopen, dan is 't "0 Damn the Dutch,
I am a freeborn American."
Feitelijk hebben ze allen een grooten afschuw van alles wat
Hollandsch is en een aanbiddende vereering voor alles wat van
Anglo-Saxischen bodem is. De minste Engelschman uit White
Chapel weggehaald staat bij hen in hooger aanzien dan het puikje
van den Hollandschen adel.
En niet alleen de president en de politiekers zijn zoo, maar
neem onze hier geboren Hollandsche dominees in de Hollandsche
kerken. Ze zijn precies eender. Als zij het in hun macht hadden
dan werd er niet meer in de Hollandsche taal gepredikt. In plaats
van hun best te doen den Hollandschen geest in hunne cathechesanten te doen voortleven zullen zij alles wat Engelschgezind is
aanwakkeren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar (laat me ook
even een Engelsche uitdrukking bezigen) deze zijn "few and far
between." Het algemeene gezegde is: „Ik ben eerst Amerikaan
en dan Hollander." Dit is goed, dit is recht, dit is niet meer
dan billijk. Ze zijn hier geboren, opgegroeid, van kind tot man
geworden — men kan het zich dus begrijpen. Maar dat „ik ben
eerst Amerikaan" beteekent feitelijk: „Goddank ik ben Amerikaan
en ik zou me schamen Hollander te zijn." „Ik ben Amerikaan"
zegt zooveel als „ik ben volmaakt en alles wat daarbuiten ligt
is onrein, vies, vuil en niet te genaken.
(Hier zal hoogstwaarschijnlijk wel repliek op komen, toch ik
weet in mijn hart en ziel dat ik gelijk heb en daarom zeg ik
't ronduit.)
Het is eigenlijk een vreemd volk, die Amerikanen. Ze hebben
heel veel goede eigenschappen — ze zijn vooruitstrevend, ze zijn
onderzoek en d, ze zijn groot op handelsgebied en ze zijn verbazend
trotsch op hun nationaliteit. Ze zien met een soort van verachting
neer op andere landen, op andere nationaliteiten en tegelijkertijd
zijn ze o zoo innig verlangend van die geminachte schepselen een
pluimpje te krijgen. Als er een van die geminachte wezens hier
komt en op zijn doorreis zegt: „New York is een mooie stad,"
of „ik mag Chicago wel," dan leest men reeds denzelfden dag
in de groote bladen met groote letters „die en die zegt dat wij
groot zijn. Hoera! Wij zijn de glorie der aarde."
En die „glorie der aarde, die afgunst der Engelen" plant zich
voort in de harten der Hollandsche nederzetters. Geen wonder,
men kan 't ze vergeven. Ik spreek nu niet over Pella en Orange
City waar de eerste Nederlandsche bewoners in betrekkelijk
goeden doen waren en die hier niet heen zijn gegaan omdat ze in
't moederland niet te eten hadden, maar ik spreek over de groote
massa.
Wij weten allen dat Nederland overbevolkt is. Door die overvolking ontstaat mededinging op ieder gebied. Door die mededinging dalen de loonen; door de lage loonen ontstaat armoede.
En het zijn juist de arm sten, de minst ontwikkelden die hier
komen. In den achterhoek van Groningen, van Friesland leven
er honderden, haast zou ik zeggen duizenden, die voor een loontje
van 50 a 60 ets. per dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
moeten tobben en zwoegen. Ze leven er schraal van, zeer schraal.
Ook de boerenarbeiders elders in Nederland hebben het armoedig.
Tijd om zich te ontwikkelen hebben ze niet, ze zien niets dan
hun eenvoudig dorpje of gehuchtje waar ze zijn geboren, ze weten
niets af van de overige wereld.
En voor dezulken is het een zegen, een groote zegen dat er
een land is als Amerika. Van die klasse hoofdzakelijk bestaat het
Hollandsch element hier. Reeds aan boord van 't schip hooren
zij: ge gaat naar een vrij land waar een ieder gelijk is, evenveel
rechten heeft als den ander." Ze beginnen dan al Amerika als
het ideaal van aardsche heerlijkheid te beschouwen en zijn al

dankbaar dat ze met Holland, waar ze niets van kennen dan
armoede en ontbering, hebben afgedaan.
Dan komen ze hier. Voor sterke gespierde personen is hier al
licht werk te bekomen tegen $1,-— $1.50 en $ 2,—per dag. Dan
baden ze zich weelde. Vleesch op tafel, vruchten waar ze zelfs
den naam niet van kenden, o, aardsche genieting! Ze verlangen
niets meer, ze hebben, voor hen, in Amerika het zalige gevonden,
dus: „leve Amerika! Weg met Holland!
Geen wonder, dat ze neerzien op 't oude land. Geen wonder
dat ze Amerika en al wat Amerikaansch is ten hemel toe verheffen,
dat ze cle armoede in het oude land geleden op overdreven wijze
aan hunne kinderen vertellen, dat die geheel en al Amerikaan
worden — plus royalist que le roi.
En daartegen te 'trijden is een zwaar, een bijna onbegonnen
werk; vooral als ze daarin worden gestijfd door de hoofden, dooide voorgangers, door de leeraren.
Toch, ik houd moed. Ik geloof er is nog iets in het hart van
iederen Hollander — zij 't ook nog zoo diep verscholen — dat
daar wortel heeft gevat, dat niet is uit te roeien, dat trekt naaiden ouden Dietschen stam, dat trekt naar Nederland en Oranje.
r

Pella Jowa, 13 Sept. 1902.

P.

E.

HUET.

Eene stem uit de V. S. van N-Amerika,
Stamgenooten,
Ruim vijf en twintig jaren heb ik reeds in Amerika gewoond,
doch tot heden niets van mijne liefde voor Oranje en Nederland,
deszelfs volk, taal en letterkunde verloren, en ik hoop die liefde
tot aan mijnen dood te behouden. Het doet mij echter leed, zoo
weinig tot de bevordering van Neerlands welvaart te kunnen
bijdragen. Alleen kan ik van tijd tot tijd door mijn eenvoudig
schrijven U aansporen, Neerlands grootheid, roem, taal enz., in
stand te houden en te verheffen.
In Neerlandia van Juli bladz. 74 staat een opmerking, waarmede
ik volkomen instem.
Wanneer een paar mannen doorloopend voor dat orgaan van
het A. N . V. moeten schrijven, wordt zulks op den duur eentonig.
Daar behoort meer verscheidenheid van noodige, nuttige en aangename leesstof in te zijn, om alle Nederlanders aan te sporen,
meer meê te werken tot de handhaving en uitbreiding der Nederlandsche taal, zoowel binnen als buiten Nederland. Er zijn in
Nederland geleerde mannen genoeg, die in het belang der Nederlandsche taal door hun schrijven daartoe zouden kunnen bijdragen.
In landen buiten Nederland, waar eene vreemde taal de landstaal
is, kan men niet veel ten voordeele van het Nederlandsch verwachten, ofschoon eene kennismaking met de Nederlandsche taal
en letterkunde toch goede gevolgen kan hebben.
Het is wel treurig dat do Nederlanders in het algemeen zoo
onverschillig zijn voor hunne eigene taal, en vooral diegenen die
in den vreemde zijn. Dit is iets dat hun allen goed onder het
oog moet worden gebracht.
Opmerkelijk is het, dat vreemdelingen geen Nederlanders zijnde
hier in Amerika, ofschoon zij de Engelsche taal moeten aanleeren
en spreken, toch nog altijd hunne eigene taal liefhebben en zooveel mogelijk spreken; treurig echter, dat zij die uit Nederland
zich hier komen vestigen, trachten zoo spoedig mogelijk hun
geboorteland, moedertaal en vroegere gewoonten te vergeten.
Mijne vrouw en ik hebben, zoolang wij hier hebben gewoond,
dat nooit gedaan, en zuilen dat ook nooit doen. Nederlandsche
bladen en boeken hebben en lezen wij het liefst. Wanneer ik de
geschiedenis van Nederland en zijn letterkunde lees, dan leef ik
mede in deszelfs verleden en heden; dan reis ik door het klein
doch roemrijk land van Noord tot Zuid, \an Oost tot West.
Hoe belangrijk andere landen mogen zijn, mijn geboorteland is
mij het liefst. De wederliefde die ik van Nederland vraag is, dat
het zijn taal en zijn vrijheid handhave. Laten alle Nederlanders
er toe meewerken om het een eereplaats te doen innemen in de
rij der volkeren.
Salt Lake City, Utah. V. S.
October 1902.

Onderwijzer in de^Fransehe
en Hoogduitsche taal.

Uit Lissabon.

D

e 31e van Oogstmaand is dit jaar voorbij gegaan zonder
dat de ^Nederlandsche kolonie feest vierde, hoewel Hollands
vlag ter eere van den verjaardag onzer geliefde Koningin
toch ontplooid werd en lustig wapperde onder Lissabon's blauwe
luchtkoepel.
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Ditmaal geen feestdisch, muziek en bloemensier, geen gloeiende
redevoeringen, waarbij de beker op oud-vaderlandsche wijze lustig
rondging, maar een ernstig inkeeren tot zichzelf en een eerlijk
bekennen hoe vaak wij ons in ons wenschen en denken teleurgesteld zagen.
De Hollandsche stam toch heeft in t afgeloopen tijdvak ernstige
slagen ontvangen en zag zich bijna beroofd van de Eerste onder
ons. Op haar geboortedag beseften wij allen, dat Zij ons is weergegeven na dagen van hope en vreeze, toen ook wij Nederlanders
aan Europa's westerstrand met beklemd hart uitzagen naar tijdingen uit het vaderland. Groot was onze vreugde toen wij vernemen mochten dat het gevaar geweken was, dat God Haar gespaard had voor land en volk, voor moeder en gemaal.
Was er dus ontegenzeggelijk reden tot dankbaarheid en vreugde,
zoo paste hier toch diimaal geen luidruchtig feest. Bovendien
mochten en konden wij ook niet vergeten, dat elders een loot
van Hollands stam geknakt en gebroken ternederligt.
Wij Hollanders in Portugal woonachtig hebben te dieper de
ramp die over onze Zuid-Afrikaansche broeders gekomen is,
kunnen beseffen, doordat wij gedurende 16 maanden, 1200 hunner
op Portugeesch grondgebied ondergebrachte uitgewekenen onder
ons hadden en wij meer dan eens den indruk kregen van het
vertrouwen op een gunstigen afloop der zaak van vrijheid en recht.
Het heeft niet zoo mogen zijn; gedeeltelijk zijn zij als Britsche
onderdanen naar hun platgebrande hoeven teruggebracht, anderen
naar Nederland en elders vertrokken. De taak van het Ned. ZuidAfrikaansch Comité te Lissabon heelt hiermede opgehouden, die
van de Afdeeling van het Algemeen Ned. Verbond begint weder,
krachtiger en ernstiger dan ooit te voren.
Een woord van lof mag hier zeker niet onthouden worden aan
bestuur en leden van dit Comité, vooreerst aan den voorzitter
den heer C. George, Consul-Generaal van Nederland, die een uiterst
moeielijke taak achter zich heeft, daar waar hij menschlievendheid
aan beleid moest paren.
De heer J . A . Gerken, onder-voorzitter van het Comité en
ambtenaar aan het Nederlandsch Consulaat heeft hem in deze
moeilijke tijden wakker ter zijde gestaan. Velen der in Peniche,
Alcobace en Caldas da Rainha ondergebrachte Boeren zullen zich
zijner met dankbaarheid herinneren, die lange magere figuur, een
en al zenuw, stroef van aangezicht, uiterst deftig, op en de op
patriciër van den ouden stempel.
Spreek hem echter over hun zaak, over oom Paul en zie de
grijze oogen lichten, de strenge mond krult zich tot een vriendelijken glimlach en men kan het hem geheel aanzien hoe hij
innerlijk gloeit voor de zaak der Afrikaanders.
Onvermoeid is hij dan ook voor hen werkzaam geweest, immer
was hij bereid al hunne wenschen, zooveel mogelijk in vervulling
te brengen en zeker zou ik mijn mond voorbij praten en geheimen
verklappen indien ik verder zou ruchtbaar maken, wat hij voor
enkelen onder hen gedaan heeft.
Waar zulke mannen gevonden worden zal de oud-Hollandsche
stam nooit ondergaan.
;

H.

WATTEL.

Secretaris van de Afd. Lissabon van het
Algemeen Nederlandsch Ver-bond.
BATAVIA,

6

October 1 9 0 1 .

Geachte Redactie !
Is het niet mogelijk dat Neerlandia geregeld opneemt:
lo. De juiste adressen onzer groepssecretarissen:
2o. De hoofdvoorwaarden (vooral de geldelijke) voor toetreding tot de verschillende groepen van het A . N . V . ?
Als daarbij b. v. eens per jaar aan de leden een ledenlijst van
het A . N . V . kon worden gezonden dan zouden wij m. i . in ons
orgaan een zeer geschikt en gemakkelijk propaganda-middel voor
onze vereeniging bezitten.
Men kan dan de uitgelezen nummers van Neerlandia met een
korte aanbeveling b. v. per briefkaart, zenden aan zijn kennissen
niet-leden en zoodoende allicht van tijd tot tijd een zieltje winnen.
Wat een beetje propaganda vermag blijkt wel uit de opgave
van tusschen 1 5 Juli en 1 5 Augustus 1.1. te Bandjermasin toegetreden nieuwe leden.
Waarschijnlijk is mijn denkbeeld niet nieuw, maar het kan
toch goed zijn de aandacht eens op de zaak te vestigen als
aanvulling op hetgeen door U werd geschreven in het Julinummer van ons orgaan.
Met de meeste achting
Uw dienstwillige
H.

0.

KRONOUER,

Majoor v. d. Gen. Staf.
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Naschrift. Het Hoofdbestuur dankt den heer Kronouer voor
zijne opmerkingen. Aan zijn eersten wensch wordt reeds in
dit nummer voldaan. Overwogen zal worden of de uitgave van
een ledenlijst voor het geheele Verbond aanbeveling verdient,
dan wel of dit beter aan elke groep wordt overgelaten. Groep
Nederland neemt thans een proef.
lied.

Onze taal in de Kazerne.
Naar aanleiding van de opgave van uitheemsche woorden bij
ons Nederlandsch leger — dat is het toch? — zendt een oudsoldaat ons het volgende rijm, in vroeger dagen door hem gemaakt.
Men prijst den rijkdom onzer taal,
Men roemt haar schoonheid, groeikracht, pit.
Een woordenschat staat ons ten dienste,
Zooals geen volk bezit.
Hoe ook verheven de gedachte,
De juiste toon geeft 't duidelijk aan.
En hoe ontastbaar ook 't begrip is,
Ter leen behoeft men nooit te gaan.
En toch, ik durf het schier niet uiten,
Men praalt met andrer woordenkeus.
Men steelt en rooft en knoeit in klanken,
„Vreemd staat geleerd," dat schijnt de leus.
Attaque, reduit en observatie,
Transport, convooi, detachement,
Livret, conduite, elevatie,
Recruut, caisson, commandement.
Reveille, appèl en paradeeren,
Parool, corvee en kolonel,
Malpropriteit en commandeeren —
Ik wensch die woorden naar de hel.
Ration, soutien en défileeren.
Lunet, reserve, pantalon,
Aplomb, can tine, tirailleeren
Logis, talud en^échalon.
Tenue, képi en attaqueeren,
Chevron, menage en chacot,
Chambree, rapport en exerceeren
Weg met dien Franschen rommelzoo.
't Zijn alle nare, vreemde klanken.
We hebben woorden zelf genoeg.
Ik zou den man van invloed danken,
Die ons van al dat tuig ontsloeg.
Zwolle, October 1 9 0 2 .

O O

WELTERS.

Lezingen in Amerika.
In zijn brieven uit Amerika schrijft O J . B . van der Duijs in
de Vlaamsche Gazet van 2 November:
Germain Martin, een jeugdig hoogleeraar van de Fransche
Hoogeschool, komt binnenkort naar Amerika om een reeks lezingen
te houden voor Alliance Frangaise. Daarna komt Leopold Mabilleau,
directeur van het Museum Sociale van Parijs, om aan de verschillende groepen der Alliance Frangaise een bezoek te brengen.
Mabilleau zal spreken voor Cercle Frangaise aan Harvard
Universiteit.
Waar blijven de Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkundigen ?
Waarom komen die de wereldzee niet eens over om lezingen te
houden in de afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond
in Amerika? Het schijnt mij meer en meer toe, dat het Algemeen
Nederlandsch Verbond in Amerika hoe langer hoe meer een
armzaliger figuur maakt. En jammer is dat, dubbel jammer:
want geen beter terrein voor haar dan de Vereenigde Staten."
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Wat Alliance Francaise en Cercle Francaise voor de Fransche
letterkunde zullen doen, heeft L . Charles van Noppen in tal van
Amerikaansche steden reeds een paar jaren voor de Nederlandsche
gedaan; noch steeds gaat hij daarmee voort. Uitzending ook
naar Amerika van sprekers voor het A . N . V . is reeds dikwijls
ernstig overwogen, maar zal niet lukken voor het Verbond in
Amerika vast is geworteld. De A l l . Franc, geniet een regeeringssteun van fr. 300.000; geld is niet alles maar toch wel een
groot gemak.

Over de grenzen gezet.
De N . R. Ct. heeft een vreemdeling over de grenzen gezet.
Sprak zij vroeger van een inaugureele rede, thans laat zij professoren hun aanvaardingsrede houden. Zou er eenig bezwaar zijn
van de predikanten eenvoudig intreerede over te nemen? Het is
kant en klaar en minder stijf. Beiden treden in hun ambt, zoowel
als dat zij het aanvaarden.
Bij de intrede dan of bij de aanvaarding, in of van zijn ambt
als Hoogleeraar in de Godgeleerdheid heeft prof. dr. L . Knappert,
lid van het A . N . V . , o. a. gezegd: „Gelukkig hij, die mag medewerken om al krachtiger en inniger te maken de liefde voor
Hollands historie en Hollands taal."
Toekomstige kanselredenaars mogen dit vast in hun geheugen
prenten, opdat de liefde voor onze taal ook blijke uit hun zuiver
Nederlandsch. Want een vergadering van moderne theologen, waar
een referent optreedt, die beweert dat de psyche meer is dan een
functie der materie, doet aan die liefde grootelijks te kort.

Botha over de Afrikaansche vrouw.
„Zij waren de helden van den oorlog; zij overtroffen de mannen
De vrouw was alles.
Zij leed bovenmenschelijk. Verjaging, ontbering, mishandeling
was haar lot.
Maar toch schreven zij brieven: „Weer een kind dood" — „al
ons kinder dood," maar „jij moet moed hou, jij moet staan voor
jou onafhankelijkheid," „blijf staan; ook als ik sterf, blijf staan."
„Op die vrouwen, zegt Botha, rekenen wij voor de opheffing
van ons volk. Zij moeten onze kinderen opvoeden en hun waarachtige vaderlandsliefde leeren, wier beteekenis en kracht wij in
dezen oorlog leerden kennen. Zij moeten ook leeren de Taal, het
eerste en het slot-punt van onze nationale belangen, 't Spreekwoord zegt: „hoe meer talen je kent, hoe meer man je bent."
Ik wil dit aannemen alleen op voorwaarde, dat je je eigen taal
het beste van alle kent.
Voor den oorlog vonden velen het Engelsch mooi en ze begonnen het al meer te leeren, in den oorlog hebben wij eerst
geleerd wat een eigen taal beteekent."

Het Vlaamsch in Fransch-Vlaanderen.
Volgens den aardrijkskundige, prof. Fischer te Marburg, zijn
er in den Franschen Westhoek nog 300.000 Fransche onderdanen,
die Vlaamsch spreken. Tot 1900 werden de cathechismus-lezingen,
en Zondag-sermoenen in Vlaamsch dialect gehouden. Na het
bevel, dat de geestelijkheid zich voortaan in het openbaar van
de Fransche taal moet bedienen, geven de pastoors wel onderricht in het Fransch, maar herhalen hun woorden in het Vlaamsch,
anders worden ze niet begrepen.
Als bewijs, dat onze taal in die streek nog leeft, diene, dat een
broer van generaal Botha, te Bray-Dunes, op acht kilometer van
Duinkerken, door de bevolking hartelijk ontvangen, zijn dank
betuigde in het Hollandsch en volgens de Figaro, door de inwoners zeer goed verstaan werd.

MEDEDEELINGEN.
H T l e Constantinopel is een Afdeeling gesticht van het A . N". V .
I
Het Bestuur is samengesteld als volgt:
Dr. A . Coomans de Ruitsr, Voorzitter.
A. L . St. Yoost de Kruiff, On der-Voorzitter.
H . J . W. Huber Jr., Secretaris-Penningmeester.
Van harte wordt deze nieuwe afdeeling welkom geheeten.
Moge zij èn door haar ledental èn door haar werken veel bijdragen tot den bloei van het Verbond.
Hulde aan de Nederlanders te Constantinopel, die de afdeeling
in het leven riepen.

In de plaats van den heer Dr. N . Japikse, die naar Den Haag
is vertrokken, heeft mej. Dr. H . C. H . Moquette, Noordsingel
112, het secretariaat van de Afdeeling Rotterdam op zich genomen.

De Evangeliesatie-Drukkerij te Brussel geeft de gelegenheidsrede
uit bij het opgaan van de Boerengeneraals naar Gods huis, door
W. Hoek, predikant der Nederlandsche Evangelische kerk te
Brussel, op Zondag 12 October 1902, gehouden.
De opbrengst is geheel voor de Weduwen en Weezen der twee
Republieken.
De heer Mr. W. de Ridder, oud-lid van het Hoofdbestuur, in
de bestuursvergadering van groep Nederland, gehouden 18 Oct.
te 's-Gravenhage, benoemd tot lid van den Raad van Bijstand,
heeft deze benoeming aanvaard.
De Raad heeft echter gevoelige verliezen geleden. Overleden
zijn Jhr. Mr. T. A . J . van Asch van Wijck, Mr. C. J . E . Graaf
van Bylandt, A , G. A Baron Sloet tot Oldhuis en prof. dr. B .
J. Stokvis; afgetreden is Mgr. dr. J . A . H . G. Jansen en wegens
benoeming tot hoofdbestuurslid, de heer P. J . de Kanter.
In het vorig nummer werd een goed Nederlandsch woord gevraagd voor propagandaboekje. Van verschillende zijden kwam
antwoord in. Allen gaven o. m. iverjboekje op, dat in zijn duidelijke kortheid een zeer geschikte verhollandsching is.
De heer Simons gaf meteen op Watervang voor Prise d'eau
en Ophaal voor Lift (vergelijk overhaal).
*

,. *

De heer F . M . Knobel is benoemd tot consul-generaal en minister-resident te Teheran (Perzië). De heer Knobel, vroeger
gezant in China, is lid van het A. N . V . en zal ongetwijfeld ook
op zijn nieuwen post, die drie jaren lang onvervuld is gebleven,
de Nederlandsche belangen met kracht voorstaan.
Van de uitgaven van het A . N . V . zijn thans alleen nog maar
een beperkt aantal te verkrijgen van de nummers 6, 7 en 8 (zie
het October-nummer van Neerlandia blz. 119.)
Het Hoofdbestuur zal overwegen of herdrukken gewenscht zijn.
Onder den titel Eeredag van Guido Gezelle is thans verschenen
de Aansprake van prof. dr. G. Verriest, door dezen den 21
Aug. op het Congres te Kortrijk uitgesproken. Nu vooral, bij
de lezing, komt uit welk een diepgaande studie en eerbiedige
verheerlijking van den grooten Vlaamschen natuur-dichter we
met deze aansprake zijn rijker geworden. Intusschen treedt pastoor
Hugo Verriest uit Ingoigem, de dichterlijke leerling en vriend
van Gezelle, in verschillende plaatsen van ons land op om over
zijn leermeester te spieken. De Afdeeling Haarlem van het
A . N . V . heeft hem ook uitgenoodigd. Mogen andere afdeelingen
er een voorbeeld aan nemen.
De zaak van het Gezantschap te Constantinopel (zie het stuk
van Dr. Coomans de Ruiter in het Aug.-nummer van Neerlandia
blz. 88) is ook ter sprake gekomen bij het onderzoek in de
de afdeelingen der Staatsbegrooting van Buitenlandsche Zaken
voor 't dienstjaar 1903.
Het optreden als vertegenwoordiger van Nederlandvan een
Turksch onderdaan, van Armenische afkomst, en die noch met
de Nederlandsche taal, noch met de Nederlandsche wetten en
instellingen voldoende bekend is, terwijl de waarneming had
kunnen zijn opgedragen zoowel aan onzen consul te Constantinopel,
die reeds vroeger ais zaakgelastigde is opgetreden, als aan onzen
consul-generaal te Smyrna, die dezen zomer ten tijde van het
vertrek van den gezant met langdurig verlof zich te Constantinopel
bevond, heeft, naar beweerd wordt, zoowel te Constantinopel ais
te Smyrna een slechten indruk gemaakt.
Naar aanleiding van die bewering wenschte men te vernemen,
wat er van deze zaak aan is en of er vanwege de Nederlandsche
kolonies te Constantinopel en te Smyrna dienaangaande klachten
bij den Minister zijn ingekomen.
Ook werd naar aanleiding van de benoeming van den bovenbedoelden Armeniër tot lste-tolk aan ons gezantschap de vraag
gesteld, hoe het staat met den candidaat in de rechtswetenschap,
die tot adjunct-tolk wordt opgeleid en voor wiens opleiding op
de loopende begrooting een bedrag van ƒ 1500 staat uitgetrokken.
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N u en dan komt bericht in van leden, die hunne jaarlijksche
bijdrage wenschen te verhoogen. 't Behoeft nauwelijks te worden
gezegd, dat deze bewijzen van instemming met beheer en streven
van het Verbond den penningmeester hoogst aangenaam zijn.
Wij herinneren er aan, dat in de Algemeene Vergadering van
Mei 1900 besloten werd de minste jaarlijksche bijdrage voor
Groep Nederland te stellen op ƒ 2,50, maar dat den ouden leden,
die /" 1.50 betaalden, het recht zou gelaten worden, hun bijdragen
niet te verhoogen.
Wij weten niet of het besluit dier vergadering wel tot allen
doorgedrongen is. Mochten er nog oude (gewone) leden zijn, die
liever onder de nieuwe bepaling vallen, dan worden ze verzocht
daarvan opgave te doen aan den penningmeester, den heer P. J .
de Kanter te Dordrecht
Van een daalder schiet niets over.

Nieuwe Leden.
(15 Oct -

15 Nov.)

Groep Nederland.
a. Beschermende Leden.
Mr. C. F . Kaempff, notaris,
Zwolle.
Opgegeven door Mr. B. Hulshoff,
Den Haag.
Mr. H . P. G Quack, Keizersgracht 610,
Amsterdam.
Mr. J . H . Geertsema,
Rijsenburg.
Dr. W. J . Leijds, Oud gezant der Z. A . R.,
Utrecht.
Jhr. Mr. W. O A. Alberda v. Ekenstein, lid le K. S.-G. Groningen.
Jhr. Mr. A . F. de Savornin Lobman, lid 2e K . S.-G. Den Haag.
P. de Coninck, rue Voiture 25,
Amiens (Frankrijk).
B. van der Linden van Kenenburgh, *
Parijs.
* Opgegeven door den heer Mr. P. W . de Koning, Amsterdam.
Mej. L . Traester, Schoolstraat,
Utrecht.
Mevr. L . F. de Kanter—van Haeften, Atjehstr. 5, 's-Gravenhage.
Z. Ex. Mr. J . G. Patijn, Com. der Koningin, in Z.-H. *
* Opgegeven door den heer Mr. O Th. van Deventer,
„
b. Gewone leden.
J. Wischhoff, Anna van Buerenstraat 11, *
Den Haaor
Prof. E. Kruijf, Ubbo Emmiussingel, *
Groningen,
Mej. K . W. J . Cremer, Voorstreek 238, *
Leeuwarden.
Mej. A . M . Will, Harlingersingel 17, *
M. Wijt, Diergaardelaan 1, *
Rotterdam.
Mej. J . van der Schuyt, Kruiskade 21, *
„
Mej. E . van der Schuyt, Stephensonstraat, *
Den Haag.
* Opgegeven door Mej. H . O H . Moquette,
Rotterdam.
Mevr. Bicker Caarten —de Monchy, Veerkade,
„
Mevr. de Wed. M. v. d. Leeuw—Boll, Spaan, kade 6, *
„
* Opgegeven door Mej. J . Rikkers,
„
Ds. de Groot, Pred. Herv. Gemeente, *
Leerdam.
G. A . Sterk, *
B. J . ter Haar, *
„
* Opgegeven door den heer Dr. Moll,
Schoonrewoerd.
W. N . A . van Es,
cadet K . M . A .
Breda.
G. M . Schouten,
„
„
„
K. O J . Roeve,
„
„
„
P. Weys,
J. A . Kattenbusch,
„
„
„
W. K . van Hasselt,
„
„
„
S. van de Kasteele,
„
„
„
S. N A . de Neve,
„
„
„
J. C. Spaich,
„
„
„
B. Bunschoten.
„
„
„
F. J . A . Calkoen,
„
„
„
H . van de Bossche,
„
„
„
J. F. Mojet,
M. A . Mees, Westerstraat 50,
Rotterdam.
Mevr. van Dorp—Van Vollenhoven, Westerstraat,
„
A . W. Polman, Warmoesstraat 193, *
Amsterdam.
* Opgegeven door den heer M . Z. Booleman,
„
Dr. J . Bergsma,
Groningen.
D. A. Koster, Plantage, Middenlaan 78,
Amsterdam.
* Opgegeven door den heer Mr. P. W. do Koning,
„
Mevr. Baronesse d'Aulnis de Bourouill, Jansb. Singel,* Arnhem.
Jonkvr. d'Aulnis de Bourouill, Jansb. Singel,*
„
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* Opg. door den heer Jhr. 0. v. Nispen tot Sevenaer, Nijmegen.
Mevr. de Wed. Heyligers—Verweij Mejan, Parkstr. 38, Den Haag.
Opgegeven door den heer Mr. O Th. v. Deventer, , „
Mej. O van Eelde, Schoolstraat,
Utrecht.
Mej. S. J . C. Buddingh, gew. directr. eener H . B . S.
voor meisjes, Donderstraat 32 bis,
Utrecht.
Jhr. A . M . A . J . Röell, Groothertoginnelaan 21, 's-Gravenhage.
Mej. J . v. d. Waals, Leer. M . O., P. C. Hooftstr. 117. Amsterdam.
H. J . Hulsinga, *
IJselmonde.
H . Hulsinga, *
„
C. Ulrich, Schiedamsche Singel 43, *
Rotterdam.
I. H . Wilton, Heemraadsingel,*
„
W. E . Knip, Prins Hendrikstraat W. z. 68, *
* Opg. door den heer Dr. W . van Everdingen,
„
A. Bertram, Oude Hoogstraat 21, *
Amsterdam.
* Opgegeven door den heer J . W . Gunning JHzn.,
„
Kappelhoff, 2e luit. 3e Reg. Veld-Art. *
Breda.
* Opgegeven door den heer Eekhout,
Ginneken.
J. G. van Wermeskerken. Maliesingel 36 i, *
Utrecht.
* Opgegeven door den heer O O Wijers,
Zwolle.
J. C. Bremekamp, Litt. Student, Maren 82, *
Leiden.
* Opgegeven door den heer J . van Ginneken, Katwijk a/d Rijn.
H. Boerma, Leeraar H . B. S., Van Swietenstraat 107, Den Haag.
D. van Geluk (opgeg. door den hr. Witsenborg te Breda) Teteringen.
Groep Ned.-lndië
a. Beschermende leden.
Mr. A . Maclaine Pont, Adv. en Proc. bij het Hooggerechtshof van Ned.-lndië,
Weltevreden.
H . F. Roll, Dir. der Opl.school voor Inl. geneesk.
„
b. Gewone Leden.
G. van Eek, Boekh. der Kediri-Stoomtram Maatij, Djombang.
J . E . Jasper, Controleur B . B .
„
Dr. A. de Jong, Officier van Gezondheid,
Oengaran.
J . P. Hendriks, le Luit. Inf.,
Weltevreden.
R. J . H . Neumann, Insp. d. In- en Uitvoerr. en A c e ,
„
J. M . H . van Oosterzee, Koopman,
„
A. O Zeeman, Insp. van de Gouvernementsmarine,
de Bebakening, de Kustverl. en het Loodswezen.
„
Raden Mas Tjokro Adi Koesoemo, Wedono van
Broeno,
Wornosobo, (Kadoe).
Mr. J . J . Boerma, toek. Ambt. bij de Rechterlijke macht in
Ned.-lndië, Koningsplein, * Batavia.
*Opgegeven door den Heer N . J . A . F, Boerma, Groningen.

BERICHT.
Opgave van nieuwe leden, adresveranderingen
en dergelijke te zenden als volgt:
Voor Nederland, aan den heer C. van Son,
Secretaris der groep, te Dubbeldam.
Voor België, aan den heer H. Meert, Secretaris
der groep, te Gent.
Voor Amerika, aan den heer Ds. H. Beets,
secr. der groep, 77 Lagrave str. Grand Rapids.
Voor Ned.-lndië, aan den heer J. P. C. Hartevelt,
secretaris der groep te Batavia.
Voor Turkije en Smyrna, aan den heer H. J .
W. Huber Jr., Secretaris der Afd., adres den H. H.
Groeneweg, Dunlop en Co., te Constantinopel.
Voor Suriname, aan den heer Mr. C. F. Schoch,
te Paramaribo.
Voor Curagao en de Antillen, aan den heer J.
H. J. Hamelberg, te Curagao.
Voor Portugal, aan den heer H. J Wattel, te
Lissabon.
Voor Venetië, aan den heer L. Bizio, Consul der
Nederlanden, aldaar.
Voor het Buitenland, boven niet genoemd, aan
den heer P. J. de Kanter, Algemeen Secretaris
van het Verbond, te Dordrecht.
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4 kopergravures.
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toen ze nog jong was en krachtig. Het zal
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Deze aangrijpende, boeiende
ROMAN, een kunststuk, verdient ook,
buiten de feministische strekking, als
een

meesterstuk
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THEOD. M . TROMP.

DR. J A N T E N B R I N K .
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15 Beroemde Jongensboeken
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Prijs f2.90.

Leeftijd 6 tot 12 jaar.
E e n poppenfamilie 2e dr. , 1 . 7 5
De Wereld i n het klein
1.25
Zwarte H A N N A . . . . 1.25
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Ouders en Onderwijzers: „Geen betere boeken."
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Van hooge letter-

kundige kunst, aller aandacht.
DR. JAN TEN BRINK.

Lotgevallen van een
Zonderling.
A N D R I E S S E N . Te kinderen van den Hugenoot.
K a p i t e i n E L I N T . Texas en Mexico.
Jaap Moedig.
Te Water en te Land.
HOFEMANN.
Erik Randal. — Afraja. —
Kapitein Roland.
S T E V E N S O N . Goud-Eiland.
PAJEKEN.
De Zwarte Ruiter. - De Squatter
Bob de Pelsjager.
MAY3STE R E I D . AVilde jacht. — Woudloopster.
Op het Oorlogspad.

Boeken voor onze Jongens,

onsen geïllustreerden

Gustave A i m a r d .

- C A T A L O G U S

NAVERTELD DOOR

Opgeluisterd met 152 groote fraaie platen :
Oorspronkelijke Houtgravures.
— Alle 2e, 3e en 4e drukken. —
Elk deel ± 240 bladz., groot royal, gebonden in geïllustreerden band

VAN

Jongens en
voor eiken leeftijd in verschillende prijzen
van de beste hedendaagsche schrijvers.
Toezending gratis en franco.

ANT.

L. DE ROP.

Met 8 Aquarellen in kleurendruk en zestig
houtgravures tusschen den tekst.
* I Wonderbloemen * * * * * * * * *
* * * II To o verklanken * * * * * * *
* * * * * III Parelschelpen * * * * *

Prijs f 1,90.—

—

De serie in 20 deelen bevat:

Geb. f 1.90 per deel. —

De Goudkoorts. — Curumilla. — Valentin Guillois. — Boekaniers. — Zeeschuimers. — Goudzoekers. — Hacienda del Rayo. — Montbars de Verdelger. - Bijenjagers. - Steenhart — Vasthand. — Zonen van den Schildpad. — Mexicaansche nachten (2 deelen.) — Metgezellen van de maan. — Passe-Partout. — Graaf de Warrens. —
La Cigale. — Hermosa. — Araucanier. —

GOUVERNEUR: Onze bekende gevierde schrijver J . J . A . G O U V E R N E U R schreef
voor het eerste hier te lande uitgegeven werk van A I M A R D de aanbevelende voorrede.
Geen beter cadeau voor een jongen dan het boek van

Dr. K A R L M A Y

Het Geheim van den Witten jjison,

Nataly von Eschstruth. D E G E L U K S S T E R .
Boeiende roman ing. ƒ 2.40 geb. ƒ 2.90
Een der laatste Romans van de gevierde schrijfster.

E. Juncker. IN DE SCHADUW DES DOODS. i n . f 2 . 4 0 Geb. f 2 . 9 0
g

16

± 5 0 0 bladz. geb. f 2 . 9 0 * *
2e. Druk.
Dit werk is geheel i n het genre W Ö R I S R Ö F F E R .
In enkele maanden was de l e druk totaal uitverkocht.

Bekroonde roman — is een van die kieine afgewerkte een zuiver
geheel vormende meesterstukken zooals men slechts nu en dan
bij uitzondering in de letterkunde ziet verschijnen.
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Aangifte Lidmaatschap

Niet in den Handel.

bij de
Groepssecretarissen

VerschQnt maandelps.
Voor België:
postabonnement frs. 2.75
ADVEETENTIÊN
25 Ct. per regel.

Uitgeversmaatschappij „Nederland".—'s Gravenhage, Dordt, Pretoria.
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Ned. Indië:

Voor Nederland:

Yoor België:

Prof. Dr. H. KERN, Leiden. Voorzitter,.
Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN, Onder-Voorzitter.
V. J. DE KANTER, Dordrecht, Secr.-Penningm.
Dr. II. J. KIEWIET DE JONGE, Dordrecht.

Prof. Dr. JULIUS OBRIE, Gent.
HIPP. MEERT, Gent.
L. H. SMEDING, Antwerpen.
J. DE VRIENDT, Schaerbeek bij Brussel.

Jhr. O. Y A N DER WIJCK, Den Haag.
J. M. PIJNACKER HORDIJK, Den Haag.
Mr. C. Th. VAN DEVENTER, Den Haag.
H. BOSBOOM, Den Haag.

Alle stukken betreffende NEERLANDIA te zenden aan den heer C. VAN SON, Dubbeldam bij Dordrecht.
Taal verloren, al verloren.

CHR.

DE

W E T .

I N H O U D : Hoofdartikel. — Z U L D - A F K I K A . (Beschouwingen. — Aanschrijvingen uit Pretoria aan Onderwijzers.) — N E D E R L A N D .
(Militaire taal, door W. B O N T O V A N B I J L E V E L T . ) — V L A A N D E R E N . (Uit Vlaanderen.) — B O E K B E S P R E K I N G . (Julius Sabbe: Peter Benoit.—
Dr. N . Mansvelt: De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de Verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen.)—
I N G E Z O N D E N . (Aan de Redactie van Neerlandia, door leden van het Gentsch Propaganda-comiteit. Aan de Redactie van Neerlandia,
door H . M E E R T . — Open brief aan de Nederlandsche Jongelieden.) — M E D E D E E L I N G E N . — N I E U W E L E D E N . — Inhoud van den
6den Jaargang van Neerlandia. — A D V E R T E N T I Ê N .
dent-Directeur der Surinaamsche Bank en J . R . Thomson,
Leeraar aan de school voor U . L . O.
Het Hoofdbestuur brengt zijn dank aan die heeren, dat
zij hebben aangepakt wat langzaam maar zeker, aan Kolonie
en Nederland ten goede zal komen. Vooral is het den heer
Schoch erkentelijk voor diens bemoeiingen en hem vermelDe nieuwe groep is gevestigd te Paramaribo. Haar eerste dende, herdenkt het nog eens den overleden Minister van
bestuur bestaat uit de heeren dr. H . D . Benjamins, Inspecteur Koloniën, Jhr. M r . T. A . J . van Asch van Wijck. Die gaf
van het Onderwijs; mr. P . Hofstede Crull, Advocaat-Generaal; den stoot.
Het is zoo gemakkelijk buitenaf een haastig oordeel te vellen
J . A . Dragten, Geneesheer, L i d van de Koloniale Staten;
over
het Verbond. De oprichters hebben de verwachting geC. R . Frowein, Leeraar van de Eyang. Broedergemeente,
koesterd
dat enkel reeds het verkondigen van zijn doel duitevens Hoofd van Onderwijs; ds. C. Hoekstra, Predikant
van de Evang. Luthersche Gemeente; mr. F . Siewertsz van zenden van Nederlanders zou drijven tot lidmaatschap. Het
Reesema, L i d van het H o f van Justitie; mr. H . W . van rekende op een breeden stroom Nederlandsche mannen en
Sandick, Gouvernements-Secretaris; mr. dr. C. F . Schoch, Presi- vrouwen. W a t het Verbond wilde, moest immers ieder Neder-

H

et stervende jaar beleeft toch nog de uitbreiding van
het Verbond tot zijn grootst mogelijke grens. A a n
het geheel van den Nederlandschen stam ontbrak
Suriname; nu is ook dat als Groep opgenomen, zoodat het
Verbond omvat wat het omvatten kan. Dat is dan het eind
van het eerste bedrijf.
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lander willen; 't was altijd zoo gezegd en bezongen dat de
Nederlanders hielden van hun land en van hun stam en van
hun taal. E é n stamp op den grond en daaruit zouden geestdriftig de medewerkers oprijzen.
De oprichters hebben zich vergist. Niet geheel, want uit
alle oorden van het land kwamen teekenen van bijval en
binnen kort had het Verbond vele vrienden; bij duizenden
echter kwamen zij niet. N u gaat het zoetjes aan toch den
kant van duizenden uit. Toch, de ontnuchtering heeft niet
geschaad, integendeel. Zij heeft geleerd; geleerd hoe het
Nederlandsche volk eigenlijk is, ontdaan van mooipraterij en
dicht; geleerd ook dat wel de elementen voor een bloeiend
Algemeen Nederlandsch Verbond er zijn, maar dat die kalm
aan in den loop der jaren van zelf zich zouden moeten
ontwikkelen. E n vaster dan ooit is het Hoofdbestuur overtuigd dat door bezadigd voortwerken binnen de door de
Statuten gestelde grenzen, het zijn doel zal kunnen bereiken.
Het feit dat op de Staatsbegrooting voor 1903 eene bijdrage
aan het A . N . V . staat uitgetrokken, is een bewijs dat dit
vertrouwen heeft gewekt.
Suriname is van zelf gekomen, na simpele vraag aan het
juiste adres. Zijn groepsbestuur zal een reglement hebben
te vórmen, in overeenstemming met de omgeving. De Nederlandsche taal, daar onbetwist in eere, zal ook in Suriname
het uitgangspunt kunnen, zijn van de werkzaamheden van het
Verbond, zonder zich echter daartoe te bepalen. Alles wat
volgens de Groep zelf kan bijdragen tot ontwikkeling van
het Hollandsche element in de Kolonie, tot betere kennis in
het Moederland van zijne toestanden, tot nauwer samenleving
over en weer, ligt op haar weg. Geregelde inzending in
Neerlandia van artikelen, waardoor de leden van het Verbond
langzamerhand op de hoogte komen van de Kolonie, van
het dagelijksche doen, de geestelijke stroomingen, de verhouding tot de vreemdelingen en de oorspronkelijke bevolking,
de welvaart, de verwachtingen voor de toekomst, dat alles
moet onmerkbaar in veel wijderen kring dan thans het geval
is, eene belangstelling wekken die onvermijdelijk ook de
stoffelijke ontwikkeling ten goede moet komen. W i e , l i d van het
Verbond, Neerlandia lezen, stellen belang en dat is een goed
begin. De verduidelijking door afbeeldingen, die achterwege
hebben moeten blijven om de kosten, maar zoo spoedig mogelijk
regel zullen worden, kan hierbij nuttig werken.
A a n de nieuwe Groep dan alle voorspoed! Zij is de Benjamin, de heksluitster. A l s zoodanig heeft zij kans vertroeteld
te worden door de oudere zusters.

A

Is dit nummer van Neerlandia verschijnt zijn de generaals
Botha en de la Rey weer op weg naar Zuid-Afrika.
Generaal de W e t is al i n zijn land terug. Noode
heeft men ze zien gaan. E r zijn in ons land nog veel
plaatsen, waar men ze had willen zien en hooren spreken
vooral. Maar het belang van hun volk riep ze weg.
Men heeft gezegd, dat de Engelsche regeering de generaals
gedreigd had, dat zij niet naar hun land terug zouden
mogen keeren, indien zij hun reis door Europa voortzetten

en naar Amerika overstaken, Engelands schande verkondigende: alsof Engeland zijn nieuwe onderdanen in ellende
zou laten zitten. Het is niet waar.
Men heeft ook gezegd, dat de Engelsche minister, van
koloniën zich bereid toonde de Boeren nog verder te helpen,
mits de generaals hun reis staakten. Ook dat is niet waar.
W e l was men in Engeland, en waarschijnlijk ook bij deregeering, ontevreden over die rondreis en het beroep, en
misschien hebben de generaals gedacht, dat zij nu goed
deden Engeland althans de ergernis van die reis te besparen,
nu de Engelsche regeering genegen lijkt, iets van den
jammer, dien zij i n Zuid-Afrika gesticht heeft, weg te nemen.
Het beroep op de beschaafde wereld klinkt echter door en
het fonds voor de Boeren, die met die zoogenaamde gift van
drie millioen pond en die leening van drie millioen op verre
na niet geholpen zijn, blijft open.
Maar de hoofdreden voor het vervroegde vertrek is de
overweging, dat de generaals hun volk in Zuid-Afrika voorshands tot meer nut kunnen zijn dan in Europa. Chamberlain
zal weldra in de nieuwe koloniën wezen; van zijn indrukken,
van den invloed, dien hij er ondergaan zal, hangt voor de
Boeren veel af. In Engeland helde hij er laatstelijk toe
over om de koorden van de beurs los te maken. E n de
Boeren moeten allereerst geldelijk geholpen worden. Z a l hij
nu niet door Lord Milner en diens ambtenaren in andere
richting bewerkt worden? De generaals kunnen tegen dien
invloed een tegenwicht zijn.
Zoo gaan zij dan, en hun zware taak is niet afgedaan.
Zij hebben hier voor hun volk den bedelstaf ter hand
genomen en zich in de hoofdstad van den erfvijand met de
groot-verdrukkers van hun land moeten afgeven om gunsten
te winnen voor hun volk. N u moeten zij weer samenkomen
en spreken met Chamberlain en Milner, en pleiten en aandringen en smeeken. Zij hebben gezegd, die helden van
gevechten zonder tal, dat zij zich niet te goed achten om
zich te vernederen, als zij maar hun arm volk van den
ondergang kunnen redden. Brave mannen!
Maar 't zijn niet alleen zij die hen nog hoopten te zien
die hun heengaan betreuren, maar ook zij die het voorrecht
hadden hen in het openbaar te hooren spreken en hen in
vertrouwelijker verkeer te ontmoeten. E r ging een wonderlijke bekoring van die mannen uit, en niet alleen of zelfs
niet in de eerste plaats om de rol, die zij in den oorlogvervuld hadden. Dat werkte op het eerste gezicht, dat riep
de onstuimige geestdrift van de menigte op. Maar er was iets
in hun sober en kloek woord, hun eenvoudige houding in
allerlei omgeving, de trouwhartigheid die uit hun oogen
sprak en klonk uit den toon van hun stem, er lag een
pathos in al wat zij zeiden zoodra zij over hun volk kwamen
te spreken, dat onweerstaanbaar aantrok. W i e die mannen
heeft leeren kennen, gevoelt dat hij iets gewonnen heeft, en
nu zij weg zijn, dat hij iets zal missen.

W i j hebben bij een vorige gelegenheid gezegd, dat er in
de Afrikaanders letterkundige kracht schuilt. Dat komt al
uit in de oorlogsliteratuur, die zij in enkele maanden geleverd hebben. D i t is zeker niet het beste wat zij van dezen
aard kunnen voortbrengen, hoeveel voortreffelijks er in de
verschenen boeken ook is. Geschiedenis, ook wanneer zij
den lichteren vorm van een verhaal van persoonlijke ervaringen aanneemt, vereischt meer gezetten arbeid en onderzoek dan de schrijvers, die hun boek nu reeds in het licht
hebben gegeven, er aan konden besteden.
Neem het boek van de W e t ; op menige plaats is de
overhaasting, waarmee het geschreven is, merkbaar. E r zijn
onnauwkeurigheden i n data, die niet meer dan verschrijvingen
schijnen; een vergelijking met Engelsche boeken over den
oorlog, of ook maar met de verslagen in de bladen, zou
hier en daar een onzekerheid of gissing onnoodig hebben
gemaakt. Maar er moest haast achter. De uitgevers lieten
den generaal geen rust; het moest af voor hij naar ZuidAfrika terugkeerde, liefst nog voor Sinterklaas! Generaal
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Botha, en cle la Rey, die ook hun boek van clen oorlog
gaan schrijven, zullen er meer tijd voor nemen.
Met dat al moeten wij eerbied hebben voor de werkkracht,
waarvan het boek van generaal de Wet toch getuigt. E n
clat heeft hij geschreven tusschen al de drukte van de reis,
het optreden in het openbaar, het ontvangen van commissies
en honderden die een bezoek kwamen afleggen, van vergaderingen en beraadslagingen in !
Het boek is in vele opzichten merkwaardig. Het behandelt
niet den oorlog, maar Let aandeel dat de Wet er aan gehad
heeft. Het is een aaneengeschakeld relaas van zijn lotgevallen,
en dus toch van een groot stuk van den oorlog. Het verhaal
is zeer eenvoudig gedaan; met een uitzondering hier en
daar, waar de stof tot een uitwijding lokt, verliest de schrijver
zich niet in uitvoerige bizonderheden. Het bijkomstige, anecdotische vindt men weinig in zijn boek. De draad wordt
zelden losgelaten. E n hierin toont zich voor iemand die geen
„boekschrijver" is, naar hij zelf zegt, een merkwaardig
meesterschap, dat van zelfbeperking.
W a t ons onder het lezen opgevallen is, in dit en andere
werken over den oorlog cloor Boeren geschreven, is dat die
boeken niet zijn wat men zou kunnen verwachten: een van
bewijsstukken voorziene, een door het verhaal van ooggetuigen
gestaafde aanklacht tegen de Engelsche regeering, tegen cle
oorlogvoering van het Engelsche leger. Die oorlog de Boeren
opgedrongen, de listige politiek van Engeland die er toe
leidde, de barbaarschheid waarmede hij gevoerd is, al het
onrecht dat er in gebeurde — men zou verwachten, dat
deze mannen, die er alles van weten, nu zij eindelijk den
mond kunnen open doen, nadat Engeland zoo lang post en
telegraaf voor hen gesloten heeft, zouden losbarsten en alles
wereldkundig maken.
Maar neen, zij bedwingen zich, verzwijgen vele dingen,
en zeggen andere kalm, zonder verontwaardiging. Toch
breekt bij de W e t (en b.v. ook bij Kestell) het gevoel bij
wijlen uit. Leest men zijn boek met aandacht en tusschen
de regels dan komt er nog heel wat van Engelands schande
aan den dag. Maar toch ook de Wet — hij zegt het zelf —
geeft niet de geheele waarheid, al is wat hij geeft niets
clan de waarheid. V a n liefdoenerij tegenover de Engelschen is
er echter geen sprake. Hij brengt aan menig Engelsch officier
oprechte hulde, waardeert hetgeen hij goeds van den vijand
ondervindt of opmerkt, maar nergens een spoor van vleierij.
Intusschen, wij begrijpen wat de Wet en ook andere
Boerensclirijvers weerhouden om alles te zeggen en hun gemoed
te luchten. Engeland heeft cle Boeren onder de knie, en wel
in een anderen zin dan bij andere oorlogen, die met de
geheele nederlaag van een der partijen geëindigd zijn. Engeland
heeft de Boeren niet alleen hun onafhankelijk volksbestaan
ontroofd, maar hen meerendeels financieel te gronde gericht
of machteloos geslagen. Het is Engelands plicht om de
stoffelijke schade van de partikulieren te vergoeden, maar het
doet 't eenvoudig niet. Het weinige, tegenover het groote
verlies, dat het doet, moet met overreding en smeekbeden
haast van zijne regeering afgeperst worden. Als de voormannen
der Boeren Engeland in al zijn kwaad ten toon stellen, wreekt
het zich op de arme bevolking. Dat legt dien mannen een
slot op den mond.
Maar wij vertrouwen, dat het niet voor altijd, dat het
zelfs niet voor lang zal wezen. Of anders dat er dan een
vaardig en betrouwbaar Afrikaander opstaat, die geen verantwoordelijke plaats bekleedt — ofschoon dan zijn woord
het gezag van een klinkenden naam mist — en voor wiens
uitlatingen het volk niet aansprakelijk gesteld kan worden,
die aan de wereld een geschiedenis van den oorlog geeft,
waarin ook alle waarheid te vinden is. E n mocht dat niet
te laat gebeuren, want de voorstelling, eerst buiten Engeland
met hoongelach begroet, dat een oorlog nooit zoo humaan
gevoerd is als de Engelschen hem tegen de Boeren gevoerd
hebben, wint, telkens herhaald en door oogendienaars van
Engeland aangeprezen, langzamerhand veld.
Overigens stelt generaal de Wet zelf in het vooruitzicht,
dat hij later een uitvoeriger werk zal schrijven.
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In een volledige geschiedenis van den oorlog zal ook een
plaats vinden het verhaal van veldkornet van A s .
Commandant Buijs lag met zijn burgers bij Heidelberg.
Een nacht geeft een brandwacht, die geposteerd was op een
kopje dicht bij een blokhuis, zich aan den vijand over. Een
paar man keeren naar het lager terug om andere burgers
over te halen hetzelfde te doen. Zij zouden ook naar dat
kopje gaan en eveneens zich overgeven. Dit kwam commandant Buijs ter oore, en hij gaf bevel aan veldkornet van
As om met twee man bij dat kopje de wacht te houden,
opdat niet meer burgers bij cle blokhuislinie zouden ingaan.
Terwijl van A s daar staat, zijn twee metgezellen op een
pas of twintig van hem af, ziet hij uit het blokhujs iemand
te paard, een groote witte vlag voerend, op hem aankomen.
Dat was een Engelsch officier, kapitein Meirs. — Wat komt ge
hier doen? vroeg van A s . — W e l , was het antwooid, ik kom
volgens afspraak om uw onderwerping aan te nemen. —
Neen, was 't wedeiwoord, maar ik ben hier om te waken,
dat zich geen man komt onderwerpen. E n ik heb ook bevel
om geen misbruik van de witte vlag toe te laten. Hebt gij
een brief van uw bevel voerenden officier over te brengen?
Neen? Dan moogt gij ook niet de witte vlag gebruiken, en
zijt ge mijn gevangene.
Zoo ging het gesprek en er vielen nog meer woorden.
Het slot was, dat kapitein Meirs van A s , en deze Meirs
tot zijn gevangene verklaarde. De Engelschman had een
revolver in den gordel, van A s zijn geweer in cle hand. Ten
slotte rukt Meirs zijn paard om en wil wegrennen, tegelijkertijd trekt hij zijn revolver; waarop A s aanlegt en hem neerschiet.
Tijdens de vredesonderhandelingen zegt Lord Kitchener,
dat er van de amnestie voor alle krijgsbedrijf drie gevallen
uitgezonderd moeten blijven; o.a. de moord op kapitein
Meirs. Generaal Botha wilde de zaak tevoren onderzocht
hebben, en droeg eerst generaal Piet Viljoen en toen generaal
Alberts een onderzoek op om, als er termen voor waren,
van A s voor een krijgsraad te brengen. Maar van het onderzoek
kwam niets; de getuigen waren niet te vinden of wat ook.
Generaal Botha, voor het leven van van A s vreezende,
liet hem bij zich komen en, het verhaal van hem gehoord
hebbende en in den braven en eerlijken man die hij was
vertrouwen stellende, gaf hij hem aan de hand en stelde hij hem
in staat tijdig de wijk te nemen naar Duitsch Zuidwest-Afrika.
E r was zelfs een Engelsch hoofdofficier die daartoe behulpzaam wilde wezen.
Maar van A s weigerde. Hij was overtuigd van zijn goed
recht om op Meirs te schieten. Hij had Meirs, die zich niet
achter de witte vlag mocht verschuilen, tot zijn gevangene
verklaard en Meirs wilde ontvluchten. Dus mocht van A s
op hem schieten. E n Meirs had zijn revolver getrokken, dus
handelde van A s ook nog uit zelfverdediging. Neen, van A s
wilde niet wegloopen.
Toen de vrede gesloten was en cle commando's zich overgaven en naar huis terugkeerden, trad van A s op clen
Engelschen generaal, aan wien zijn commando zich overgegeven had, toe en maakte zich bekend. Men zocht hem,
zeide hij, en hier was hij. Gekheid, zeide de generaal, ga
maar naar huis. E n als officier kon van As met zijn geweer
wegrijden.
Een paar weken daarna nam men hem plotseling gevangen. E n zijn zaak kwam voor. V a n As riep de twee
burgers als getuigen op; een van hen was krijgsgevangen
op de Bermuda's. Men weigerde dien krijgsgevangene over
te laten komen. Den anderen Boer zette men als medeplichtige op de bank der beschuldigden Zoo was er geen
getuige voor van A s W e l waren er getuigen tegen hem.
Een half dozijn of meer Engelsche soldaten verklaarden onder
eecle, dat zij uit het blokhuis gezien hadden, dat van A s
met behulp van de twee andere Boeren kapitein Meirs lafhartig vermoord had. Zij hadden het gezien! E n het blokhuis
was zoo ver af, dat geen geweerschot het bereiken kon. E r
was niemand anders die de toedracht had kunnen zien dan
de twee Boeren, die niet getuigen mochten.
Van A s werd doodgeschoten. De burger, zijn medeplichtige,
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kreeg een jaar of zes gevangenisstraf. Onlangs is de tweede
medeplichtige van de Bermuda's teruggekomen. Zij hebben
hem ook voor den rechter gebracht. Of hij al veroordeeld
is, weten wij niet.
Dit is éen geval, zoo zijn er vele. Maar het zal wel
nimmer uitkomen hoeveel Boeren er buiten een eerlijk gevecht onder de kogels van Engelschen gevallen zijn.

II
Gehuwde onderwijzers, aan wie door de Ouders een vrije
woning moet worden verschaft, worden gesteund met een
maximum subsidie van tien pond sterling per maand, met
dien verstande, dat het maandelijksch salaris van zulke
onderwijzers de vijftien pond sterling niet te boven gaat.

Reglement voor Hollandsche Buitenscholen.
A r t . 1.
W i j moeten nog even op het boek van gen. de Wet
terugkomen. Is het niet jammer, dat gen. de Wet niet in
het Afrikaansch geschreven heeft? In den dagelijkschen
omgang spreekt hij Afrikaansch, als hij tot een vergadering
het woord richt, spreekt hij Afrikaansch. Hoog-Hollanclsch
is zijn taal niet, hij spreekt het niet, schrijft het niet. Maar
zijn boek is i n het Hoog-Hollandsch gesteld. Het is zijn
taal niet, maar die van een ander, een bewerker.
Daaronder moet de stijl geleden hebben E n 't is duidelijk
merkbaar. Op menige bladzijde zoekt men vergeefs naar die
pittige uitdrukkingen, dien schilderachtigen en raken spreektrant van den generaal, het Nederlandsche volk uit zijne
vele redevoeringen al vertrouwd geworden. Het is een voor
een Afrikaander — want blijkbaar is de bewerker een
Afrikaander — zuiver Nederlandsch, maar met de noodwendige gebreken die zoo'n bewerking hebben moet. Dat het
boek toch aangenaam te lezen is, dankt het aan den rijken
inhoud en het schilderachtige in de voorstelling, dat niet
verloren kon gaan; en gelukkig, er zijn nog heel wat oorspronkelijke uitdrukkingen bewaard gebleven.
W a t ons bij Afrikaanders dikwijls getroffen heeft — 't
komt ook bij gen, de Wet uit — is, dat zij oude Hollandsche
zegswijzen of spreekwoorden gebruikende, meenen dat wij
Nederlanders die niet verstaan en er een verklaring bijvoegen.
De verwantschap van taal (en karakter) is grooter dan de
Boeren en wij zelf wel denken.

De Commissie, uitgaande van het beginsel,, dat 't de taak
der ouders is te zorgen voor de opvoeding en t onderwijs
hunner kinderen, stelt zich ten doel die ouders, welke niet
den kosten den prijs van 't onderwijs kunnen betalen, bij te
staan in het vervullen van die taak.
;

A r t . 2.
Het onderwijs moet
Christelijken geest.

gegeven

worden in

Protestantsch

A r t . 3.
De verplichte leervakken zijn: Bijbelsche geschiedenis,
Aanschouwingsonderwijs, Hollandsch lezen, Nederlandsche
taal, Engelsche taal, Schrijven, Rekenen, Zang, Recitatie,
Geschiedenis van Zuid-Afrika en Aardrijkskunde van ZuidAfrika.
A r t . 4.
De Commissie, van oordeel zijnde, dat het grondig aanleeren der Engelsche taal in de huidige omstandigheden
noodzakelijk is voor de jeugd, stelt vast, dat daartoe mag
worden uitgetrokken als maximum per dag:
Voor 'teerste leerjaar */ uur (Aanschouwings en spreekoefeningen) ;
» r, de
„
1 „
* * 3de
„
1V »
» » 4de
„
2 „
„ „ 5e en 6e „
2V „
A r t . 5.
2

2

2

2

De oorlogsliteratuur van Boeren groeit al tot een achtbaar aantal boeken aan. Op het verdienstelijke werk van
van Warmelo is het boven verdienste geprezen boekje van
Pienaar gevolgd; toen dat van gen. Viljoen, van N . Hofmeyr,
van ds. Kestell, en eindelijk van gen. de Wet, dat het belangrijkste van die allen is en wel fraaier uitgegeven had
mogen zijn dan hier in Nederland gebeurd is. Het boek
van ds. Kestell zou meer de aandacht hebben getrokken,
als 't niet zoo spoedig door dat van de Wet gevolgd was
en ten deele dezelfde stof behandelde. Men kan zeggen, dat
ds. Kestell's boek dat van gen. de W e t aanvult. De schrijver
schenkt meer aandacht aan de omgeving van de gebeurtenissen en de burgers individueel. Hij is een schrijver van
smaak en gevoel.
Het belangrijke boek van Paul Kruger valt eigenlijk
buiten den oorlog.
Vermelden wij ten slotte nog, dat van Steijn, de Wet
und die Oranje-Freistaater, het boek van den onbekenden
Duitscher waarop wij in Neerlandia eenigen tijd geleden
reeds de aandacht gevestigd hebben, een Hollandsche vertaling is verschenen.

e volgende aanschrijvingen zijn van Pretoria uit aan
de daartoe in aanmerking komende onderwijzers rondgezonden :

Subsidie voor Hollandsche Buitenscholen.

Uitsluitend door middel van 't Hollandsch worden onderwezen : Bijbelsche Geschiedenis, Geschiedenis van Zuid-Afrika
en zang.
A r t . 6.
Elke school moet staan onder een Bestuur, dat gekozen
wordt door de Ouders der schoolgaande kinderen en uit
minstens drie leden bestaat.
A r t . 7.
Het aantal schooluren per week bedraagt minstens 25.
A r t . 8.
De schoolvacantiën mogen de 8 weken per jaar niet te
boven gaan.
A r t . 9.
A l s hoofd eener school kunnen alleen zij erkend worden,
die in het bezit zijn van een onderwijzers-certificaat.
A r t . 10.
Het minimum aantal leerlingen voor een school, die gesteund wordt, is 15 boven de 6 jaar.

NUDELRLAND

I
Ongehuwde onderwijzers, voor wier kost en inwoning door
de Ouders moet worden gezorgd, worden gesteund met een
maximum subsidie van vijf pond sterling per maand, met
dien verstande, dat het maandelijksch salaris van zulke
onderwijzers de acht pond sterling niet te boven gaat.

Militaire taal.
r. Zuidema schrijft in het September-nummer van
Neerlandia: „De tijd van Napoleon heeft het dienstplichtleger geschapen; Noord-Nederland heeft na dertig
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jaar tobbens een leger zonder plaatsvervangers verkregen,
Kantine en haard gelijk stellen is op z'n minst onbegrijwaar het Zuid nog vruchteloos naar streeft; thans heeft pelik. Spreken van jachtweide brengt 'n gewestelik woord
Afrikaansch Nederland ons de oogen geopend voor de kracht op cle voorgrond dat daar minder recht op heeft als kantine
van een volksleger. Maar dat leger moet dan ook een volks- dat heel het rijk door gebruikt wordt in kazernes, gestichten,
eigen taal hebben."
gevangenissen en voorkomt in de woorden kantinebaas,
Ik begrijp niet hoe de heer Zuidema tot de gevolgtrekking kantinehouder, kantinevrouw, oicderofficierskantine.
is gekomen dat dat leger dan ook 'n volkseigen taal moet
'n Deserteur is niet altijd 'n wegloper. Deserteren en
hebben.
desertie zijn niet weer te geven door weglopen en wegloping.
Want meegaande met wat hij zegt: „De tijd van Napoleon Bij desertie, 'n woord dat onder andere voorkomt in ons
heeft het dienstplichtleger geschapen" vind ik daar in het. . . strafrecht, wordt gedacht aan 'n oogmerk dat ' n wegloper
eerste bewijs dat het leger, zo als wij 't nu bezitten in niet behoeft te hebben.
Nederland, niet populair is. Het werd ons in z'n moderne
Men kan optrekken en behoeft daar om niet te defileren.
vorm immers opgedrongen door 'n vreemdeling, nog wel E n waar bergt men de militaire woorden défilé en défilé'n overweldiger: Napoleon.
gevecht? A l s men 'n opwekkende defileermars hoort, moet
„Noord-Nederland heeft na dertig jaar tobbens een leger men dan zeggen: hè, wat 'n mooie optrekmars?
zonder plaatsvervangers verkregen, enz." . . . Tweede bewijs
Wie zegt exercitie roept zich voor cle ge^st 'n grote
dat het leger niet volkseigen is. W a n t gedurende zo lange ruimte, buiten- of binnenmuurs, met mannetjes-in-uniform
tijd hebben de „vrije" en „grote" Hollanders goed gekeurd die geoefend worden i n de wapenhandel. Oefening doet
dat de arme lotelingen moesten dienen en de rijke lotelingen, denken aan velerlei dingen: letterkundige, verstands-, debatwie het toeval de beschikking over 'n dikker portemonnee teer-, godsdienst-, gymnastiek-, spreekoefeningen, maar volbeschoor, zich afkochten.
strekt niet in de eerste plaats aan dat, wat exercitie oproept.
„Thans heeft Afrikaansch Nederland ons de oogen geopend
Flank moet uitgeworpen; ik vraag: ook als paarde- en
voor de kracht van een volksleger" . . . Derde bewijs dat scheepswoord? Moet men flankeren tevens weg doen, en
het leger in z'n tegenwoordige vorm niet volkseigen is, niet langer spreken van 'n flankerende schootsrichting, van
want door de oorlog zijn de ogen van de Hollanders geopend flankaanval, -batterij, -beweging, -dekking, -mars, -stelling?
voor de kracht van 'n v o l k s l e g e r , dat i s : 'n leger van
A l s men voor infanterie voetvolk zegt, moet men dan van
andere bouw, andere samenstelling als wij nu hebben.
'n infanterist spreken als van 'n voetknecht, nog meer
E n dan op eens als gevolgtrekking dat ons (niet volks- knechten als de Engelsen al doen?
eigen) leger 'n volkseigen taal moet hebben!
Kanon moet altijd worden vervangen door vuurmond,
Doelt de heer Zuidema misschien op 'n Hollands leger volgens de heer Zuidema. Ook in de 28 woorden, beginin 'n toekomst-vorm, waar in het nader zal staan tot ons nende met kanon-, die m'n woordeboek alleen al geeft? Laat
volk-als-geheel ? Ik meen te mogen afleiden van niet, en ik enkel herinneren aan kanonnier, kanomieren, kanonnade.
wel uit de lijst die hij laat volgen.
„Eén huzaar met één goed hart" moet ophoepelen.
Die bestaat uit woorden, in zwang in onze hedendaagse FLuzaresla mag men niet meer eten. Wee u, zo ge iemand
legerinrichting.
bedreigt met 'n huzareboon!
De heer Zuidema w i l dus terstond aan t werk. 'n Massa
Hoe kan men met enig taalgehoor het telkens weerkerende
woorden, waar van het merendeel jaren-lang heeft geklonken uitvoeringskommando M ars\ dat als uit cle mond rolt, veruit de mond van militairen of personen die met militairen vangen door het stroeve Gaat! dat begint met onze moeilikste
te maken hebben, moet vernederlandst.
medeklinker?
De heer Zuidema w i l oorzaak en gevolg verwisselen. Niet
Mars als zelfstandig naamwoord te schrappen voor tocht
'n instelling die juist, om dat ze van het volk is uitgegaan is even min vol te houden. Denk eens aan de kraaiemars
en daar mee één is, uit zich zelf volkseigen woorden voort- blazen, zich op mars begeven.
brengt, maar door dwang volkseigen woorden fabriceren om
N u 'n paar heel ongelukkige vervangingen.
cle instelling waar ze toe behoren, populair te maken.
A l s ruiterij komt voor kavalerie, moet ruiter worden aangeVisserij en scheepvaart waren gevolg van ons wonen in nomen voor kavalerist. De volgende zin die nu goed nederlands
'n waterland. Daar om is de taal, in die bedrijven gesproken, is, zou onverstaanbaar worden : Niet ieder kavaleristis 'n ruiter.
van eigen stam inheems. Bij 't leger is cle toestand anders.
Men kan flink soldaat zijn en door zielkundige oorzaken
Onderdeel op onderdeel weid ingevoerd uit den vreemde, die overweldigende invloed hebben, dikwels in de provoost
onder vreemde etiketten. Wie nu die etiketten w i l afweken belanden. Zegt men nu van zo'n man, 'n kwartaalzuiper
en meent de oorsprong van het ingevoerde te verduisteren, b.v., dat hij vaak in de gevangenis zit, dan belastert men
doet onbegonnen werk. Prakties zal het hem nooit gelukken. hem en verergert z'n reeds ongelukkige toestand.
E n taalkundig begaat hij 'n fout, om dat men niet met
'n Korporaal is 'n militair in 't bezit van de eerste graad,
opzet de band tussen 'n histories tijdperk en de woorden 'n ongelukkig baantje, min of meer dat van duivelstoejager.
die het kenmerkende van dat tijdperk in hun uiterlik dragen, Menig soldaat dankt voor die graad, laat zich op de een
mag scheuren; om dat men niet het recht heeft woorden of andere manier weer terugstellen of gebruikt hem als
uit te stoten die blijkens velerlei zinswendingen, samenstel- doorloop naar die van onderofficier. W i l men dan zo'n
lingen en afleidingen in de taal zijn gegroeid.
stakker z'n ten minste „ralende" titel ontnemen en stempelen
Voelt de heer Zuidema niet hoe tijdperken door elkaar tot wijf el? Dat is misschien 'n prachtig oud woord, maar
worden gehaspeld als hij in ernst voorstelt fort te vervangen voor ons met onze oren doet het denken aan wijf en weifelaar.
door burcht, en militie door heerban, schako door stormhoed,
Laat de heer Zuidema zo langs z'n neus heen zeggen tot
kapitein door hopman? W i l hij het zeewoord kapitein ook 'n kapitein clat diens kompanjie 'n bende is. Ik ben benieuwd
verbannen en gaan spreken van „hopman o p ' n koopvaardij- naar wat die officier dan doet.
schip"? A a n 'n foerier de titel geven van drost? Arme
Bij 'n aantal woorden wordt door de voorgestelde plaatsdrost van Muiden! E n de toelichting op vendel bewijst al
vervangers bewezen dat de heer Zuidema de oorspronkelike
hoe dat woord uit de 16e eeuw niet zo maar mag worden
betekenis niet kent. Hij is waarschijnlik nooit zelf militair
bevorderd tot bataljon.
geweest, dus dat is te vergeven. Maar om te voorkomen
Men heeft niet het recht, schreef ik, woorden uit te stoten
dat lezers van Neerlandia die even „postiekerig" zijn als
die in de taai zijn gegroeid.
hij, waarde hechten aan de gegeven lijst *) moet ik wel
W i e alarm w i l vervangen door gerucht verarmt moedwillig de taal. W a a r blijven uitdrukking als alarm roepen,
*) Op de eerste, zo goed geslaagde debat-avend van de afdeling
kleppen, slaan, blazen? Hoe moet men voortaan de brand- Amsterdam die plaats vond'lO November 1902, bleek dat er waren
weer alarmeren? W a t doet men met de alarmfluit, -klok, die met zekere waardering spraken over het artikel van de heer
Zuidema.
-kreet, het alarmschot, -sein, -sienjaal, -teken, toestel.
J
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op die fouten wijzen. Zo is 'n dragon geen kwast] guiderechts betekent niet dat men rechts moet zien; 'njalonneur
is geen vleugelman; 'n kolonel is geen overste (overste dient
in 't leger als vokafcief van luitenant-kolonel, welk woord
het dus zou kunnen vervangen); 'n korporaal-planton (voorgesteld woord: keukenmeester) staat volstrekt niet altijd in
verband tot de keuken; 'n parlementair behoeft geen spreker
te zijn en is even min 'n gezant, al heeft hij daar mee
enige overeenkomst; 'n pompon is geen knop; tenu duidt
wat anders aan als kleding; talud en berm zijn twee zaken,
eveneens banket en borstwering, eveneens glacis en glooiing.
Ik zou kunnen voortgaan nog andere voorgestelde woorden
uit te pikken en aan te tonen waar om zij niet in de plaats
kunnen treden van de nu gebruikelike. Maar ik meen voldoende bewezen te hebben dat de lijst van de heer Zuidema
voor 'n groot deel 'n taalkundige mislukking is. Om rechtvaardig te zijn erken ik dat enkele opgesomde woorden
voor vernederlandsing in aanmerking komen. V a n dit beperkte
aantal zijn trouwens sommige al uit de reglementen verdwenen, onder andere en garde! forteres, panache, pareren,
saluut, soutien, chambrée (dit woord staat in het krimineel
wetboek voor het krijgsvolk te lande, maar aan wetboeken
mag door de militaire overheid natuurlik niets worden veranderd), Men mag met grond verwachten dat mettertijd
nog zullen verdwijnen woorden als carré, carré formeren,
escouade (in Indië zegt men daar sins jaren groep voor), en
haie, prêvöt die zelfs 'n militair regiement ontsieren dat
wegens z'n afkomst onvermijdelik bladzijden moet vertonen,
bespikkeld met wat men noemt bastaardwoorden.
De heer Zuidema waarschuwt dat z'n lijst niet volledig
is Dat zou van zelf zijn opgevallen door 't ontbreken van
woorden als de volgende die alle in het tegenwoordige
legerstelsel worden gebruikt en beslist niet kunnen worden
gemist: adjudant, administratie, ambulance, artillerie, artillerist, batterij, bivak, bivakkeren, brigade, divisie, eskadron,
front, garnizoen, generaal, granaat, grenadier, intendance,
kader, kadet, kaliber, kamp, kartets, kazemat, kolonne,
kommandant, kommanderen, korps, kwartiermeester, luitenant,
majoor, materieel, officier, onderofficier, ordonnans, ordonnansofiicier, pas, patroon, peleton, regiment, reglement,
reserve, sappe, soldaat, strategie, taktiek, terrein, theorie,
trein, trompetter, volte, voltigeren,
Deze reeks kan tot geeuwens toe worden voortgezet. Ik
wijs er op dat het allemaal woorden zijn, waar voor niet
of niet dan met heel veel moeite nieuwe kunnen worden
vervaardigd. Die nieuwe zouden er zo kunstmatig uitzien
dat er niet aan te denken viel ze door 't grote publiek te
doen aannemen. Waar dus steeds'n zeer aanzienlike hoeveelheid militaire woorden overblijft die niet te vervangen is
door woorden van nederlandse afkomst, loont het heus de
moeite niet zo'n drukte te maken over de enkele woorden
voor welke 'n volkseigen uitdrukking bestaat.
Het enige wat als wens kan worden uitgesproken is dat
zij die in het leger de macht hebben nieuwe voorschriften
uit te vaardigen, genoeg taalgevoel zullen bezitten zuinig
te zijn met de invoering van vreemde woorden, en — mocht
dat gevoel hun ontbreken — zich niet te voornaam voelen
'n taalkundige te raadplegen. Iets dergelijks gebeurde bij
de samenstelling van het wetboek van strafrecht.
Méér waarde dan het stuk voor stuk te lijf gaan van
zulke ingedrongen woorden die voor zich zelf geen schuld
hebben aan het plegen van huisvredebreuk in villa GrootNederland, zou het hebben indien de heer Zuidema zich
wou keren tegen de o o r l o g s z u c h t van eigen en omringende naties. Dat is de hoofdschuldige die zetelt, niet
enkel in ons, maar in alle beschaafde volken, en die de
uitdrukkingen waar aan de heer Zuidema het land heeft,
naar binnen trekt, neersmakt tussen de inheemse woorden
en . . . daar mee nog wel 'n tijdje zal doorgaan.
A l s ten minste de beschaafde volken onderling het gruwbare spel afschaften, zou wat in ons restte aan bloeddorst,
gericht kunnen tegen de horden van min-beschaafden die

met behulp van afgekeken industriële en militaire werktuigen onze kuituur mochten aanranden.
(jelijk onze instellingen nu zijn, blijft mogelik dat de
verwante volken van Nederland en België, ondanks zich
zelve, tegen elkaar worden opgekommandeerd. Sprak dan
ieder Nederlander: „Ik heb te veel mensen die mij lief zijn
in Vlaanderenland, ik kan niet neerschieten die één zelfde
taal spreken, ik heb geen reden de Walen kwaad te willen,
ik weiger tegen het bevriende volk van België de wapens
op te vatten", dan zou altans één oorlogskans zijn weggenomen. Daar na kon men denken aan "n verstaan, even
oprecht en vredelievend, met andere volken.
Door 't wegbreken van de kans op oorlog zouden de
woorden die als automaties opgerezen schijven op ' n groene
wei het uitzicht brokkelen, het zachte gras besmeuren en
de heer Zuidema treiterend doelwit zijn, plots neerkleppen
en ook weggepikeld kunnen worden.
De gewapende vrede en te gelijk de gewapende woorden
konden geborgen in vakje zo veel van de historie.
Mij dankt, ik geef 'n mooier streven dan om het aantal
militaire woorden zo klein mogelik te maken!
Amsterdam, 12 November 1902.
W.
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VLAANDEREN
Bericht. — Beschermende leden van Groep B
worden hierbij verwittigd, dat de penningmeester
begin Januari de bijdragen over 1903 zal innen.
De V l a a m s c h e Strijd verschijnt voortaan
buiten de verantwoordelijkheid van het AI ge m e e n
N e d e r l a n d s c h Verbond.
UIT VLAANDEREN.

I

ndien het heilig vuur in onze Vlaamsche volksvertegenwoordigers kon varen en hen ineens doen opstijgen uit het moeras
van laksheid, waarin zij wegzinken, dan zouden zij gemakkelijk
een einde kunnen maken aan de ontelbare grieven, die de Vlamingen
niet moe worden aan te klagen. Zoo heeft het Nationaal Vlaamsch
Verbond een schrijven gericht tot de Kamer van Volksvertegenwoordigers om er op aan te dringen, dat alle taalwetten door
hare zorg, stipt en eerlijk zouden worden toegepast, dat de ministers
dit niet alleen zouden vergen in hun eigen bestuur, maar ook in
de verschillende openbare diensten, die onder hun toezicht staan,
als daar zijn: de algemeene spaar- en lijfrentkas, talrijke middelbare scholen in den Brusselsehen omtrek, de buurtspoorwegen,
de Brusselsche en Antwerpsche trams en de Nationale Bank. Wat
de Kamer zelf betreft, drong het Nationaal Vlaamsch Verbond
er op aan, dat de Nederlandsche tekst der memories tot toelichting van wetsontwerpen ea der verslagen tegelijkertijd verschijne
als de Fransche,
Verder bespreekt het Nationaal Vlaamsch Verbond de verkrachtingen der wet op het gebruik der taal bij de burgerwacht,
herinnert aan QG handelwijze der overheden te Leuven en te Gent
(majoor Stassinet) en na onlangs te Antwerpen.
De Vlaamsche Volksvertegenwoordigers hebben tot eersten plicht
deze ernstige grieven te doen verdwijnen. Verder konden zij maken, dat er gezorgd worde voor het samenstellen van eene der
twee Oorrectioneele Kamers der rechtbank van eersten aanleg te
Brussel op zulke wijze, dat deze geene andere magistraten bevatte dan die eene volledige kennis hebben van de Nederlandsche
taal. Dit werd op 4 Juli 11. door een brief van den Bond der
Vlaamsche rechtsgeleerden gevraagd aan den voorzitter der rechtbank van eersten aanleg aldaar. Tot nu toe is de Bond der VI.
rechtsgeleerden met geen antwoord vereerd geworden. Onze Vlaamsche Volksvertegenwoordigers moesten zich ook krachtdadig verzetten tegen het voortdurend overtreden der wet van '89 (wet op

NEERLANDIA

143

In ons vorig nummer meldden wij reeds de werking van de
het gebruik der Nederlandsche taal bij de rechtbanken), waarvan
de heer A . de Swarte, in eene lezing gehouden op 8 November 1.1. Vereeniging „Hooger onderwijs voor het Volk" van Antwerpen.
In Oostende werden ook dergelijke leergangen begonnen in
voor de Vlaamsche Balie der hoofdstad en handelend over interonzen Tak von het Alg. Nederl. Verbond.
nationalisme en flamingantisme, zegde dat op 127 zitdagen der
Niettegenstaande de weigering van hulp door het stadsbestuur,
rechtbank van eersten aanleg te Brussel 721 overtredingen dier
dat zijn beurs en zijn hart nochtans het vorig jaar voor de Fransche
wet werden vastgesteld.
„ Extension universitaire" van Brussel had opengezet, werd de
Verder zouden onze Vlaamsche Volksvertegenwoordigers door
hun krachtdadig optreden een einde moeten maken aan het schan- eerste les van Dr. C. de Bruyne over Biologie door verre over
delijk systeem van benoemingen bij ons Gentsch Conservatorium. de honderd aanhoorders bijgewoond. De heer A . Liessens, krijgsIudien onze Vlaamsche Volksvertegenwoordigers zoo handelden, arts te Gent, zal handelen over Kinderziekten: de heer V. Fris
zouden de Vlamingen niet meer treurig glimlachen, als hunne over Paleontologie. Dr. H . Ballieus Over den oorsprong der gevertegenwoordigers den gebruikelijken eed bijna allen in het meenten, Dr. Ulrichs zal een Overzicht geven der Luropeesche
Nederlandsch afleggen, en in plaats van te denken aan zand-in- letterkunde, A. de Swarte zal handelen over Voedingsleer, de heer
de-oogen zouden zij dit bewijs eener innige, warme overtuiging, F. Van de Weghe over Taal en letterkunde in Amerika, de heer
Kesler over de Nederlanders in het Hooge Noorden, advocaat
door daden bewezen, toejuichen uit gunscher harte. Nu . . . voelen
zij enkel weerzin als zij naar boven zien. Doch, geen nood! Rondom H . Baels Over zeevaart recht; ook de kunstkenner P. Victoor zal
ons bruist het gezonde Vlaamsche leven; het leven in onze krin- eene spreekbeurt houden.
Te Gent heeft Prof. Vercouillie, dien we hier van harte geluk
gen, de toenemende bloei der Vlaamsche hoogeschooluitbreiding
(University Extension) bewijzen ons zulks ten volle en geven ons wenschen met zijne benoeming tot lid van de Koninklijke Acade overtuiging dat, zoo de laksheid bij de Kamerleden blijft aan- demie van België, reeds aangevangen met eene reeks lessen over
Vreemden invloed op taalgebied. Ook Dr. A . Miele sprak reeds
houden, de ontmoediging van het Vlaamsche Volk zal veranderen
in verontwaardiging en het ook daar, willend wat is recht, zal over „ De gezondheidsleer der kinderen."
Na hen zal Dr. Bossaerts handelen over „ Tuberculose in het
winnen wat het wil.
algemeen", en de heer A . Blyau over „De geschiedenis der tooDat onze kringen leven? Hoor maar:
In Brussel vierde de studentenvereeniging: „Geen taal, geen venaars- en heksenprocessen in de Nederlanden, nu er bejmaldelijk
vrijheid" op schitterende en plechtige wijze haar 25-jarig jubel- in Oost- Vlaanderen."
Te Anderlecht (Brussel) spraken reeds voor de University Exfeest; gaf het Gemengd Koor van het Algemeen Nederlandsch
Verbond op 9 November een prachtig feest; belegde het Willems- tension de heeren Kesler en Du Cat lion; te Molenbeek (Brussel)
Fonds op 29 Nov. een vergadering, met als spreker Dr. M. Sabbe de heeren Du Catillon over den „Gulden sporenslag" en Tobie
over: De Folklore, eene Asschepoester ; richtte de Tak van het Jonckheere over „Achterlijke kinderen." Te Mechelen zullen spreken
A. N . V. op 7 Dec. een voordracht met lichtbeelden in over Dr. Deckx (Gezondheidsleer); Prof. Dr. Aug. Vermeylen [Geschie„Nederland", spreker de heer J . Kesler; hield de Vlaamsche Bond denis der beeldende kunsten)-, Dr. M . Sabbe (De letterkundige
op 23 Nov. een algemeene vergadering, besprak er het wets- geschiedenis van het Nederlandsche Volkslied.) Te Brussel geeft
Di\ J . J . A . Van de Velde eenige lessen over „ Het water", terwijl
voorstel Coremans over het taalgebruik in het vrij middelbaar
onderwijs; had het D.ivids fonds eene voordracht van den heer M . Brants zal handelen over de „Geschiedenis der vrouw in
Vlaanderen."
R. Schrijvers over de vertalingen; gingen de zoo belangrijke
De invloed van zulk ernstig werk zal ons op den duur de
zittingen van „de Distel" haren gewonen gang, en richtte de
overwinning schenken in onzen langen, bangen strijd.
Koninklijke Maatschappij De Morgenstar" eene vertooning in met
„Aan Flarden" van Top Naeff.
Naar aanleiding van zijn benoeming tot Ridder in de LeopoldsTe Gent hield de Vlaamsche Conferencie der Balie hare plechtige openings zitting op 6 Dec; richtte de kring Bust roest op orde zullen de vrienden en vereerders van Pol De Mont hem
30 Nov. een zeer welgeslaagde vertooning in met o. a. „De een huidegeschenk aanbieden op een feestmaal te zijner eer 1
Genadeslag" van Top Naeff; en begon het Willemsfonds zooals Februari 1903 te Antwerpen. Bijdragen en inteekening voor het
alle winters, zijn wekelijksch.3 voordrachten voor het volk, en feestmaal worden ontvangen door Herm. Mulder, Stefaniestr. 3
stichtte op nieuw een „Jonge Wacht." Te Antwerpen heeft de Antwerpen.
onrechtvaardige behandeling der twee officieren van 'de burgerwacht, die eerbied voor de taalwet durfden eischen, de gemoederen
aan het koken gebracht. De Liberale Vlaamsche Bond heeft daartegen reeds geprotesteerd en de andere Vlaamsche kringen zullen
stellig volgen.
Denzelfden dag vierde te Gent het Katholiek Studentengenootschap de Rodenbiclis vrienden zijn 15-jarig bestaan. Blijken van
instemming waren gekomen van de andere Hoogescholen te Brussel,
Leuven en Luik. Verblijdend verschijnsel: een aantal Noordnederlandsche studenten vierden mee: 11 uit Delft, met hun Voorzitter
den heer Huyghe aan 't hoofd; uit Leiden, de heer Simons; uit
Peter Benoit, zijn Leven, zijne Werken,
Groningen, de heer Kolkman van Gouderak, die buitengewonen
zijne Beteekenis door Julius Sabbe. De
bijval kreeg met zijn. oproep tot de studenten, opdat allen zich
Nederlandsche Boekhandel, Gent, Antmochten aansluiten bij het Alg. Nederl. Verb, en die in zijn rede
werpen.
het bewijs leveide zeer goed op de hoogte te zijn van onzen taalstrijd. Het verblijdt ons zeer de Nederlandsche studeerende jeugd
en woord naar aanleiding van dit boek, allerminst eene
aldus te zien meevoelen voor ons streven. De feesten lukten
waardeering van den kunstenaar Benoit. Naast hem rijst
opperbest. Van belang was: een rede van Prof. De Ceulencer over
een ander, ook een Vlaming, ook een dichter, maar een
de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool.
van woordklank, Guido Gezelle. Welk een overeenkomst en toch
De kring God en Vaderland, te Gent, onder de leiding van
ons bestuurslid K. Van der Cruyssen, liet reeds optreden als welke verscheidenheid. Beiden nederig, maar Gezelle nederig tot
voordraehthouders, pastoor Hugo Verriest en Mej. Belpaire van in zijn liefste wenschen; alle begeerte naar roem tot verdwijnens
toe, getemperd door priesterlijke godsvrucht. Benoit nederig, als
Antwerpen, waarop zullen volgen: drie voordracht-lessen van
Pastoor Claeys: Over Poëzie; van Prof. De Ceulencer, drie lessen: een fier paard, zich al zijn kracht bewust, die uitschittert uit
De Geschiedenis der Aardrijkskunde; van M . Van Waesberghe, oogen en prijkt in veerkrachtigen gang, nederig tot op het
drie lessen: Röntgenstralen en draadlooze telegraphie; van Dr. kantje van pralen, met moeitevolle beheersching van grootsche
Mees: Hoe men geschiedenis maakt; van M . Fabri, ingenieur: visioenen. Toch beiden nederig, beiden kinderen in eenvoud,
Gezelle altijd, Benoit ook, tenzij zijn -omgeving het hem een
Krupp's Inrichting — goed, vruchtbaar Vlaamsch werk.
Den 7 Dec. vierde de Afdeeling van het Willems-Fonds te oogenblik deed vergeten. Beiden groote kunstenaars, onsterfelijk
Kortrijk haar 25-jarig bestaan met een prachtig Benoit-concert althans zoolang er Vlamingen zijn.
Toen Willem Maris werd begraven of vroeger Bosboom Toussaint,
en een banket, waarop 165 fr. werd ingezameld voor de Boeren.
Te Luik, in t hartje van het Walenland, gaven „ De Ver- nog vroeger diens vrouw — als Israels sterft, zal er bij ons
eenigde Vlamingen van Luik" eene welbezochte vertooning met dan ook een volksrouw zijn als in Vlaanderen bij Gezelle's dood
van Peene's: „Twee hanen en eene hen" en zijne „ Siska van Rose- en dien van Benoit? Volksrouw, algemeene uiting van smart
mael." Ook uit alle Vlaamsche steden kwamen talrijke teekenen bij een grooten doode, kennen wij, Noord-Nederlanders, die? Dat
wij er vatbaar voor zijn, bewijzen de Boeren. Men hoorde bevan warm leven.
1?
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wogen stemmen, men zag tranen, bij Kruger's komst, bij bezoek
van driemanschap of generaals; juist om de zeldzaamheid was
het echt, ver van vertoon. Bij de verschijningen van ons Prinsesje
voor het eerst als Koningin, van het onze Koningin voor het
eerst als Bruid, was er aandoening, medegevoel; geen twijfel of
het was gemeend. Ons volk kan het dus, maar uitte het zich
zoo bij de begrafenis van zijn grootste kunstenaars?
Toen Michiel de Ruiter werd bijgezet, toen was er volksrouw,
zooals er was geweest bij Maarten Harpertszoon; met hunne
vlootvoogden waren de zeventiende-eeuwers één. Ook al was
Michiel niet raddraaier geweest, en had hij dus niet alle maatschappelijke rangen doorloopen, overal trotsch e herinneringen
nalatende van gemeenzaamheid met den omhoogstrevende, dan
nog zou het volk van Holland hem bij zijn dood naar verdienste,
met oprecht rouwbetoon hebben geëerd. Bestevaer was een waarborg geweest voor veiligheid en macht ter zee en de zee was
Hollands rijkdom en glorie.
Maar de kunst? Het begint te beteren, toch, als in de opgestapelde lagen van ons volk werd gepeild -— de dakloozen op
den bodem, adel van geest bovenaan — waar zou de grens zijn
tusschen onverschilligheid en waardeering voor de kunst en dus
voor den kunstenaar ? Stellig ver boven de helft, want de onderste
lagen zijn het diepst en in de overgroote meerderheid van ons
volk schuilt, niet daarom afwezigheid van kunstzin, maar botheid
en onontwikkeldheid. Onze kunstenaars staan ver van het volk;
onze kunst staat te hoog en ons volk te laag. Onze kunst is
zelfzuchtig en geleerd; de kunstzin van ons volk verwaarloosd.
Hoe en waarom, dat ligt niet in een kort bestek als dit, evenmin als nadere uitwerking van het eerste deel der stelling: onze
kunst is te hoog. Bouwmeester en Orelio zijn aanduiding hoe
het anders kan, maar onder dadelijke erkenning dat van alle
kunsten, enkel die van tooneelspeler en zanger onmiddellijk ingang
kunnen vinden. De algemeene bewondering en liefde in Vlaanderen
voor Benoit, is voor een groot deel het gevolg van den aard
zijner kunst, de muziek; maar afgezien daarvan heeft zijn muziekkunst voor zijn volk eene beteekenis als nooit bij mijn weten die
van eenigen toonzetter in Holland heeft gehad: zij is uit en door
het volk ontstaan, zij is de openbaring van het onbewust muzikale
daarvan. Het Vlaamsche volk herkent zich zelf in Peter Benoit.
Volk en volk is twee. In Vlaanderen houdt, ondanks de uitzonderingen, het Vlaamsche volk op, waar bij ons de kunstlievende standen beginnen. De echt Vlaamsche kunstenaar staat
dus niet boven, hij staat midden in zijn volk, hij is door jeugd,
door omgang, door 't spreken van dezelfde taal, hooren van
dezelfde melodiën, koesteren van hetzelfde geloof, lijden van
dezelfde zorgen, vastgegroeid in zijn Vlamingdom, uit hem niet
los te scheuren. En wanneer hij sterft, dan heeft het geheele
Vlaamsche volk een stuk van zich zelf verloren. Mannen ais
Benoit vinden dan hun geestdriftigen levensbeschrijver, dankbaar,
innig hartelijk, als Sabbe zich betuigt, en die levensbeschrijving
zelf staat als noodzakelijk gevolg weer zooveel dichter bij het
volk van Vlaanderen, als een leven van Israels door Jan Veth
verre zal staan van het volk van Nederland.
Het is een in veel opzichten belangrijk boek, dat van Sabbe.
Men voelt dat Benoit hem zoo na staat, dat hij geen behoefte
heeft aan plastiek bij de karakterteekening van den gestorven
vriend. Het is dan ook een boek geworden voor de duizenden
die Benoit persoonlijk hebben gekend, meer nog dan door wie
hem nooit hebben gezien. Dat neemt niets weg van de
wenschelijkheid dat dit boek ook buiten Vlaanderen vele lezers
vindt, want het is meer dan eenig boek misschien, in staat den
ernst der Vlaamsche beweging te leeren waardeeren. Dit toch
is het leven van een man, die rijk en aanzienlijk had kunnen
zijn, als hij had willen ophouden, ook maar voor een deel,
Vlaming te wezen in zijn kunst; die droomde van een herleving
door de kunst, van Vlaanderens roem; die pijnlijk zwoegde voor
de toekomst der Vlaamsche muziek, zijn schepping. Mij althans,
die dit korte woord schrijf, is een licht opgegaan voor het
Vlaanderen van heden, waarvan Sabbe de tekortkomingen niet
spaart, maar dat een welige bodem is voor volksgrootheid door
kunst. Benoit, schilder, en hij zou een Rubens zijn geworden,
tooneelspeler een Driessens. Nu is hij schepper geweest in tonen,
en de talrijke vereenigingen, over Vlaanderen land verspreid, zullen
zijn zangen brengen onder het heele Vlaamsche volk, dat nog
zoo gelukkig is een algemeene hulde te kunnen brengen aan
zijne groote kunstenaars.
De redenen dat het dat kan. zijn vele. Sabbe's boek, eerlijke
daad van vriendschap en vereering, openbaart ze ongewild.
Jammer voor Nederland dat de kennismaking met Benoits
onuitgegeven werken zelfs voor hen, die ze eerlijk zouden willen
ten gehoore brengen, zoo weinig toegankelijk ziin.

De betrekkingen tusschen Nederland en
Zuid-Afrika sedert de Verovering van de
Kaapkolonie door de Engelschen, door
Dr. N . Mansvelt, Oud-Saperinteudent van
Onderwijs der Z.-A. Republiek. Utrecht.
Breyer 1902.
Terwijl alleen of in groepjes de Afrikaanders wegstoomen van
de Nederlandsche kust, na lange el!ende hun opgedoemd als
toevluchtsoord in ballingschap; terwijl ook dat heden weer verdwijnt in het nooit verzadigde verleden, toont dr. Mansvelt ons
de betrekkingen in de afgeloopen eeuw, vóór den oorlog, tusschen
Zuid-Afrika en het Moederland. Beter oogenblik had hij voor
zulke herinneringen nooit kunnen kiezen. Want nu het pijnlijk
verzuim in eere is hersteld, kan het verleden gelatener dan
vroeger worden overzien; het besef van beterschap maakt dat
de lessen onbevangen kunnen worden gewikt en ter harte genomen.
Het is een eerlijk, een duidelijk, een ondanks alles bemoedigend
boek. Niet een dat het onderwerp uitput; integendeel, het moet
worden beschouwd als een inleiding, een kernschrift, waaromheen
zich talrijke studiën en boeken zullen groepeeren. Want voor den
geschiedkundige is hier aanduiding van onvoldoend bewerkte stof,
zóó verscheiden en zóó gewichtig, dat wie zijn kennis en tijd
daaraan kan offeren, benijdbaar is om zoo dankbare taak. Lang
reeds voor nog het terrein onzer eigen geschiedenis is ontgonnen,
is een geheel nieuw daaraan toegevoegd, dat door zijn ontginning
de waarde van het oude slechts kan verhoogen.
Theal, Voigt, Oordt en du Plessis hebben voor hunne standaardwerken veel lacen rusten, wat in de archieven onder hun bereik
is geweest, omdat zij niet opzettelijk de historische verhouding
tusschen Z.-A. en Nederland beoogden. Mansvelt heeft voor dit
boek natuurlijk de archieven in Z.-A. niet kunnen raadplegen;
minder duidelijk zal het menigeen zijn waarom ook de nederlandsche voor hem gesloten zijn geweest. Er moeten wel zeer
overwegende redenen voor hebben bestaan van staatkundigen
aard. Des te grooter Mansvelts verdienste dit nieuw e onderwerp
te hebben aangevat, want waar begin is, is ook vervolg en eind.
Zelfs al blijkt door toekomstige onthullingen de rol van Nederland
nog minder bewonderenswaard, het behoeft thans dat inzicht niet
meer te schromen; het verleden vóór den oorlog is immers slechts
een les geworden.
7

Onze bewondering voor den moed en het doorzicht van regeering en volk van het Nederland der 19e eeuw, wordt niet verhoogd
door dit boek. Toch erkent men daarbij de juistheid van Mansvelts
verontschuldigingen. En men erkent tevens dat er veel meer
pogingen om te helpen zijn aangewend, dan algemeen bekend
was. Mansvelt moge tot zijn teleurstelling archiefstudie hebben
ontbeerd, menig onbereikbaar geschrift heeft hij geraadpleegd;
zijn gedrukte bronnen, wijd en zijd verspreid, staan ten deele
om haar zeldzaamheid met archiefstukken gelijk. Daardoor heeft
hij ook aan het meer bekende bijna altijd toch nog een grootere
duidelijkheid welen te geven. Doch vooral verdienste van het
boek is de beperking, waardoor het overzicht ondanks het vele,
verrassend gemakkelijk wordt. Beperking blijkt ook daarin dat de
schrijver niet buiten Kolonie, Natal, Transvaal en Oranje Vrijstaat
gaat, dus niet op Portugeesch of Duitsch gebied, en dat hij
wijselijk de allerlaatste tijden buiten bestek heeft gehouden.
Het boek van Mansvelt strekt hem tot eer en zal zeker een
blijvend boek zijn. Eerst nu het er is, vraagt men zich verwonderd
af hoe men het zoolang heeft kunnen ontberen.
9
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INGEZONDEN
Geachte Redactie]
r i ^ o t verbazing van leden van het Propagandacomiteit van den
I
Gentschen Tak van het Algemeen NederL Verbond behelsde
het voorgaande nummer van Neerlandia een protest van
dat Propagandacomiteit naar aanleiding van de slotzinsnede van
het hoofdartikel in 't October^nummer.
Tot hunne verbazing: want O D de 15 leden, waaruit dat Comiteit

NEERLANDIA.
bestond, hebben er 5 — nadat bewust comité sedert maanden
geen vergadering meer had — met mekaar een vergadering
afgesproken, waar de Voorzitter het protest heeft voorgesteld,
dat werd aangenomen ondanks het verweer van een der 5 tegen
de onregelmatigheid der handelwijze. De overige leden werden
zorgvuldig buiten de zaak gehouden.
Wat het protest betreft, gesteld, dat er aanleiding kón bestaan
tot een terechtwijzing aan Neerlandia, toch wenschen we niet
zich de meening te laten vestigen, dat de beschouwingen, waarmee dat protest gepaard gaat, onze instemming genieten, vooral
niet die: dat (we) het hoogst zonderling en ook wel merkwaardig
(zonden vinden), dat de broeders uit het Noorden zoo welwillend
zullen zijn aan de Vlamingen hunne zeer hooggeschatte hulp
enkel na aanvrage te verleenen en dit een zeer bizondere soort
van broederlijkheid zouden achten"
Dergelijke beschouwingen laten we dan ook niet uit onzen
naam uitdrukken, omdat we volkomen overtuigd zijn, dat het
Verbond ten gepasten tijde, op waardige wijze en naar vermogen,
zijn steun zal brengen, waar de strijd om 't bestaan van onzen
stam, dien noodig maakt.
* De redactie mag dan ook alle vrees bannen : er zijn wel degelijk
in t Zuiden tal van mannen bereid om met die van 't Noorden
samen te werken tot instandhouding en verbreiding van onze
gemeenschappelijke taal; tal van mannen, die met waardeering
opkijken tegen het mooie stuk arbeid ten bate van onzen stam
door de bewindsmannen van het Verbond nu reeds verricht en
waar tegenover een andere taal past dan de gewraakte.
Tot instandhouding van „de goede verstandhouding" moest
ons dit van het hart.

voordeele van de Boeren. Moeten wij, Nederlanders, stamgenooten der Afrikaanders, bij deze vreemdelingen achterstaan? Dat
wilt ge toch zeker niet? En daarom komen wij tot U om steun.
Ondergeteekenden hebben namelijk een bond opgericht, waarvan ze het doel nader willen omschrijven. In art. 10 van het
vredesverdrag van Pretoria is bepaald, dat de meest behoeftige
Boeren geld kunnen leenen van de Engelsche regeering tegen
3 pCt. ten einde de verwoeste hoeven weder op te bouwen. Maar
daarvoor moeien zij hun land in onderpand geven. Eene mislukking van den oogst of andere tegenslagen kan vele Boeren
beletten aan hunne verplichtingen te voldoen. Groote uitgestrektheden lands zouden dan in handen kunnen geraken van de
Engelschen wat tengevolge zou hebben dat het Hollandsche ras
in Zuid-Afrika zeer verzwakt zou worden. Om dit te voorkomen
wenscht onze Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Jongeliedenbond
gelden in te zamelen. Wij verwachten dat iedereen hiertoe zal
meewerken en om elk daartoe in staat te stellen, heffen we
slechts een /eer lage contributie nl. twee cent per week. Zij, die
als lid wenschen toe te treden, gelieven hiervan mededeeling te
doen aan:
H . C O L T O E , Prinsegracht 168a.
F. J . H . R E I J N D E R S , Loosduinsche kade 19.
M . W . de J O N G , V . Swietenstraat 62.
B. C O L T O E , Prinsegracht 168a, den Haag.

;

Met de meeste hoogachting
Gent, December 1902.

H .

O.

KAKEL

VAN HOUWAERT.

A.

Naschrift: Met ingenomenheid wordt dezen oproep aan de
Nederlandsche Jongelingschap geplaatst. Laat ieder lid van het
A. N . V. hem brengen onder de aandacht zijner jonge kennissen,
opdat de Jongeliedenbond krachtig kunne meewerken tot instandhouding van het Hollandsch element in Zuid-Afrika.
Red.

MEERT.

Den ondergeteekenden leden van het Propagandacomit.it verklaren niet uitgenoodigd te zijn geworden tot de vergadering
waarin besloten werd protest aan Neerlandia te zenden.
Ik verklaar hetzelfde.
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VAN WAESBERG.

[ MEDEDEELINGEN 1

Geachte Redactie!
Ik heb reden om mij een zinsnede uit uw Naschrift op het
protest van het Propagandacomiteit van den Gentschen Tak van
het A . N . V . aan te kekken: „Nu dit zoo is (dat Groep B zich
officieel zou aangesloten hebben bij het stelsel van prof. Mac
Leod) . . . rijst de vraag of aan het Hoofdbestuur in Nederland
dergelijke beslissing niet had moeten worden meegedeeld.'
Dat zou wijzen op plichtverzuim van mijnentwege. Nu moet
ik verklaren, dat ik daaraan volkomen onschuldig ben, daar
Groep B zich nooit formeel door eenige beslissing bij dat stelsel
heeft aangesloten, wat de brief van het propagandacomiteit ook
moge beweren.
Neerlandia, toen het orgaan nog te Gent verscheen, maakte
het verslag van prof. Mac Leod in 3000 ex., bekend. Nadien
heeft Groep B dit verslag nog eens in 12000 ex. laten drukken
en heeft die verspreid. Het Propagandacomiteit heeft een aantal
volksvergaderingen belegd, waar de vervlaamsching van de
Gentsche Hoogeschool besproken werd. Het bestuur van Groep
B in zijn vergadering van Dec. 1900 te Antwerpen — hier werden
gehoord de heer Fredericq met zijn bezwaren tegen de oplossing
van de Commissie, de heer Mac Leod met zijn verweer — beslist
een som van 500 fr. te besteden aan de voortzetting van de
propaganda voor de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool
„de quaestie voorbehouden zijnde op welke wijze die vervlaamsching zou geschieden."
Op geene Algemeene Vergadering stond de quaestie van eenig
bizonder stelsel tot vervlaamsching aan de orde en op geene
Algemeene Vergadering heeft Groep B zich dus formeel bij eenige
bepaalde oplossing aangesloten.
;

Hoogachtend,
H.' M E E R T .
Secretaris van Groep B.

Gent, 8 December 1902.

*

Open brief aan de Nederlandsche Jongelieden.
Men zal zich herinneren, dat de Amerikaansche jongelieden
voor eenigen tijd een aanzienlijke som gelds bijeenbrachten, ten

H

et gebeurt, dat personen niet aanstonds wenschen toe te
treden tot het A l g . Ned. Verbond, wanneer zij worden
aangezocht. Ter kennismaking wordt hen gaarne gedurende
3 maanden Neerlandia toegezonden. Alle leden worden verzocht
de namen van hen, die daarvoor in aanmerking komen aan het
Algemeen Secretariaat op te geven.

Als sprekers voor het Verbond hebben zich beschikbaar gesteld
enkele leden uit Nederland en vele uit België. Hunne namen
worden in het volgend nummer afgedrukt.
Welke Nederlanders stellen zich nog beschikbaar?

• Om de nieuwe leden, die zich in deze maand opgaven, nog op
de Ledenlijst voor Nederland te kunnen brengen is in overleg
met den uitgever besloten het boekje in de eerste week van
Januari 1903 te laten verschijnen.

De beantwoording in de N . R . Ct. door den Heer Hamelberg
van het artikel van den Heer Bartelink over Schooltoestanden
op Curacao, kan tot spijt der redactie dezen keer niet meer
worden overgenomen.

Herinnering.
„Sprekers van het Zuiden, gaat naar het Noorden, en gij
uit het Noorden, komt tot ons in 't Zuiden, dat we
elkaar tot versterking van de broederband beter leren
kennen"— zo klonk te Harelbeke het afscheidswoord van
de Heer Matton, secretaris van ons 1.1. Nederlands Congres
te Kortrijk. E n de eerste spreker uit het Zuiden is midden
November tot ons in het Noorden gekomen, Hugo Verriest,
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de bekende leerling en vriend van Guido Gezelle, deze zomer
ondervoorzitter van ons Congres, pastoor te Ingoyghem bij
Kortrijk. In Amsterdam (2 avonden), in Utrecht, Zwolle en
Leeuwarden heeft hij in z'n eigen zoet Vlaams, voor velen
'n openbaring, dat ze 't zo goed verstonden, gesproken over
Gezelle en zijn betekenis voor Vlaanderen's ontwaakt volksleven, Vlaanderen's bloeiende volkskunst, die stromend van
lenteweelde ons in ons oude koude Noorden komt verkwikken
en koesteren, tot 't zonnetij wordt in ons hart! Een „geweldige ' Vlaming noemde Verriest zichzelf, de fijn besneden
dichterkop, vurig strijder voor zijn moedertaal, door heel het
jong Vlaanderen van heden als op de handen gedragen,
vereerd met innige liefde en hartstochtelike bewondering.
Tintelend, kleurrijk was al wat hij zei met „ zinderend" hart,
en wij trilden mee op zijn heerlik lyries woord.
W i e hier in 't Noorden Hugo Verriest gehoord heeft, zal
't niet licht kunnen vergeten.
1

J.

ALEIDA

NIJLAND.

Nieuwe Leden.
(15 Nov. -

15 Dec.)

Groep Nederland.
a. Beschermende Leden.
H . G. de Vries, Hoofd der firma de Vries & Co.
Maracaibo.
G. F. Callenbach, Uitgever,
Nijkerk.
Opgegeven door den heer E . J . Mooy,
„
J. Hoogkamer, Med. Student, Haarlemmertrekvaart 21, Leiden
Opgegeven door den heer W . A . H . Horst,
Den Haag.
b. Gewone leden.
Dames Astro, *
Baarn.
Dr. I J . A . van Popta, Eusebiussingel, *
Arnhem.
* Opgegeven door mej. Dr. Moquette,
Rotterdam.
J . Reepmaker, Westersingel 52, *
* Opgegeven door Mr. G. H . Ezerwijn,
Jhr. Mr. M . J . Schuurbecque Boeije,
Zieriksee.
J. Bouwers, Leeraar M , O. Oosterstraat 20,
Groningen.
Opgegeven door den heer P. Sipma,
F. Kroon, K . M . A . (Opgeg. door den heer N . G. Möller) Breda.
J. M. Vette winkel, Maestrichterstrasse 71,
Keulen.
Opgegeven door den heer J . J . Stooker,
Hilversum.
E. R. van Nes van Meerkerk, Badhuisweg I A , Scheveningen.
Jhr. Mr. E . N . de Br&uw, Westeinde 28,
Den Haag.
W. Dijckmeester, Nieuwe Uitleg 4,
Jonkvr. J . G. C. E . van Pabst van Bingerden,
Verlengde Hertogstraat,
Nijmegen.
A. Lantsheer, Huize Zeeduin,
Domburg.
Ds. F . J . Drost, Eastmanville, Ottawa,
Michigan.
D. Drost, Ruyschstraat 36.
Amsterdam.
F. L . von Eichstorff, 71 Agopian Han Galata, Constantinopel.
Chr. Reub JGz. p/a Groeneweg, Dunlop & Co.
A. van Duuren,
„
„ „ „
„
Jhr. Mr. W. H . d. Savornin Lohman, Wassenaarschew. 29, Den Haag.
Opgegeven door den heer Dr. Hendrik Muller,
Rotterdam.
Mevr. de Bruïne—Groeneveldt, Rapenburg 34,
Leiden.
Abdul Rivai, Beerenstraat 16i,
Amsterdam.
Opgegeven door den heer A . Rant,
Rotterdam.
J. F. B . van Hasselt, Bergweg 225,
Opgegeven door den heer H . de Bie Jr.,
Dr. Andreas Jansen, Pastoor,
Bunnik.
J. L. Justman Jacob, 15 TsukijeTtchome Post-box 23. Tokijo-Japan.
Opgegeven door den heer Roesingh van Iterson, Amsterdam.
A . Stuiveling, Cand. Notaris,
Hoogcarspel.
Opgegeven door den heer G. de Weerd,
Roermond.
J . Offerhaus, Notaris, Marktstraat,
Groningen.
W. M . v. Haaften, Griffier b/h kantonger, Radesingel,
„
Freule C. van Ittersum,
Apeldoorn.
Mevr. Gouda Quint—ter Gunne,
„
Dames Daendels, Loolaan,
„
Jonkvr. Holmberg de Beckfelt, Loolaan,
„
Douairière Bas Backer,
„

Jonkvr. A . van Haersma de With,
Mevr. van Weede, Loolaan,
Mevrouw Kolff van Oosterwijk, Loolaan,
Mej. Marie Schoch, Oranjelaan,
Jonkvr. Baronesse Marie Bentinck,
Mej. J . C. C. Burgersdijk, Zwolschestraat 23,
Deventer.
Mevr. Werndly—Teding v. Berkhout, Graaf v. Buren str.
Mej. H . J . Beck, Noordenbergsingel 1,
Mej. L . Zaalberg,
Mej. M . van Delden, Nieuwstraat,
Mevrouw Wilmink Bussemaker, Brinkpoortstraat,
Mevrouw Eggink, Boedekerstraat,
Mevr. H . Kleyn,
Dr. L . A . J . Burgersdijk,
Leeuwarden.
Mevr. Roëll—Hoeftt, Stationsweg,
Utrecht.
Mej. Schlingemann,
Doesburg.
Mevr. van Teylingen—Baronesse Bentinck,
Arnliem.
Mej. Coninck Liefsting,
Zwolle.
Jonkvr. Baronesse S. van Ittersum,
Nijmegen.
Mevr. Cost Budde Werndly, Noordenbergsingel 1,
Deventer.
Mevr. Büchner— Berns,
„
„ 3,
Mej. M . Büchner,
„
„ 3,
Mevr. Versteegh, Zwolschestraat,
Mej. M . Stoffel, Aan de spoorbrug,
Mej. J . Koppeschaar, Polstraat,
Mej. J . v. d. Rivière, Nieuwstraat,
Mej. C. v. d. Meer van Kuffeler. -Brinkpoortstaat,
Mevr. J . van Delden—de Beaufort, Lange Bisschopstr
Mevr. M . Gooszen, p/a Dr. Gooszen,
Mevr. H . A . Bender,
Mevr. C. A . C. Kruyder,
Mevr. Th. J . Bosman,
Mevr. R. Schuiling,
Mevr. B. Korteling,
Mevr. N . L . W. A . Gravelaar,
H . L . v. d. Velde,
Mevr. J . W. Hnlscher, Zwolschestraat,
Mevr. W. Stoffel,
Mej. H . Ensemeier,
Mej. S. M . Coldewey, Onder de Linden,
Mej. S. J . Pelinck p/a Ds. Pelinck,
Farmsum,
Mej. D. H . Pelinck,
A . E. Heerspink, pastorie Farmsum,
M. Nyhoff.
Mevr. R. Nijhoff—ten Have,
Mevr. G. Nyhoff—ten Have,
Mej. G. Sutorius,
Mevr. N . Eybergen—Blankenstein,
Delfzijl.
F. A . van der Veg,
Mevr. A . G. Messer—Kiewiet de Jonge,
Mevr. Wed. J . Kiewiet de Jonge,
Mevr. J . C. van der Feltz—Rauwenhoff,
G. W Slmgenberg,
Beert a.
Mevr A. J . de La Fontaine Verreif—Bouwman,
Hilversum.
Wichmanlaan 4.
Scheemda.
M. M . ter Haseborg,
Sneek.
Mevr. R. van Heyningen Nanninga, geb. Pelinck,
De laatste 61 leden zijn opgegeven door de dames C. van
Ittersum en Z. Prak te Apeldoorn, mej. J. C. C. Bnrgersdijk te
Deventer en mej. S. Pelinck te Farnsum.
Groep Ned.-Indië
Gewone leden.
J . F. Suwanakotta, Bojolali,
Res. Soerakarta.
L . A . Martens, L i d . A l g . Rekenkamer,
Weltevreden.
Mr. A . E . van Arkel, Auditeur Militair,
Magalang.
C. J . Feith, Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, Salatiga.
J . de Groot, fd. Gouvernements Secretaris,
Buitenzorg.
A . J . Klaus, tijd. opz. b/d Burgerl. Openb. werken, Temanggoeng.
W. H . A . van Meerkerk, Gouvernements-onderwijzer, Salatiga.
J. Pitlo. le. Luit. Artillerie,
„
G. van Wagensveld, Gouvernements-onderwijzer,
Ma]ang.
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht.
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46
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Meert, H. — Ingezonden
144
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. .
57
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- . .
67
Nijland, Dr. J . Aleida. — Arm Zuid-Afrika
65
Vinkesteijn, Dr. C . J . — De Aankweeking van het NatioEen woord aan de Vlaamsche
naliteitsgevoel op het Gymnasium
78
Vrouw
98 Walt, A. J . van der — De Hollandsche Taal in Zuid-Afrika.
3
Herinnering
145 Wattel, H. — Jaarverslag der Afd. Lissabon
23
Oudschans Dentz, Fred. — Het A l g . Ned. Verbond in
Uit Lissabon
132
Zuid-Afrika
65 Weijers, C . C . — Onze Taal in de Kazerne . . . . .
133
Plokhooy, C . — Duitsch Zuid-West-Afrika
125 Zadelhoff, G . W. van — Eenige Ontmoetingen . . . .
127
Pretorius, S. C . S. — Commando-lied
33, 56 Zuidema, Dr. W. - Een navolgenswaardig Voorbeeld en
nog iets
57
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ELK DEEL
: 5 0 0 bladz.

ELK DEEL
16 platen.

WÓRISHOFFERS WERKEN.

De boeken van W Ö R I S H Ö F F E B genieten een goeden roep, zoowel wegens den degelijken,
leerrijken inhoud als om den aantrekkelijken bovenal beschaafden vorm waarin ze gegoten zijn.
Van
Van

Oordeel:
I.

GEDENKBOEK VOOR OUDERS.

IV.

Aan Land gespoeld.
3e druk.

VI. Door Wouden en
Woestijnen. 3e druk .
H E L .

„ 1.90

CORRY

„ 1.50

C A T A L O G U S

B

Met

platen.

THEOD. M . TROMP.

DR, J A N T E N B R I N K .
Geb. f 3 . 5 0 .

KT*
Deze aangrijpende, boeiende
ROMAN, een kunststuk, verdient ook,
buiten de feministische strekking, als

Lotgevallen van een
Zonderling.
ANDMESSEN. De kinderen van den Hugenoot.
Kapitein ELINT. Texas en Mexico.
Jaap Moedig.
Te Water en te Land.
HOFFMANN.
Erik Randal. - - Afraja. —
Kapitein Roland.
S T E V E N S O N . Goud-Eiland.
PAJEKEN.
De Zwarte Ruiter. - De Squatter.
Bob de Pelsjager.
M A Y N E REID. \\ ilde jacht. — Woudloopster.
Op het Oorlogspad.

Boeken voor onze Jongens,

raagt onsen geïllustreerden *
—

f 1.90 geb., — alle 3e en 4e druk.

met een woord vooraf van
# # •*

1

Cabinetformaat gebonden in mozaïk,
of ivoor of linnen prachtband goud
op snee, in étui . . . ƒ 1 , 9 0

15 Beroemde Jongensboeken

B E Y

„ 1.75 een meesterstuk van hooge letter„ 1 . 2 5 kundige kunst, aller aandacht.
DR. JAN TEN BRINK.
„ 1.25

KERSTFEEST.

Ï

A L R A S C H I D

Feministische ROMAN

Prijs f2.90.

Mrs.MOLESWORTH.Sheila J O S S E L I N . „ 1.90
het Mazurekind.
Leeftijd 6 tot 12 jaar.
E e n poppenfamilie 2e dr.
De Wereld i n het klein .
Zwarte H A N N A . . . .

B Ö H L A U

ADAM en EVA

platen.

ELFRIEDE

Portefeuille-formaat gebonden in verguld linnen stempelband goud op
snee, in étui . . . . ƒ 1.25

de Hammonia.
3e druk.

H, SCHELTEMA. De Stiefzusters . ƒ1.90
CORRY.
FreuleÜLLi. 2e dr. „ 1.90

CORRY.

Verjaardagboekje
~^-^=== voor Dames.

jongen. 3e druk

8 Meisjesboeken f 1.25—f 1.90.
O'Hara.
Leeftijd 11—15 jaar.

de Verrader. 3e druk.

III. Robert de Scheeps-

Met 10 gedichten van Tenna en
4 kopergravures.
Niet alleen tot de ouders, ook tot het
„kind" zal dit boek in lateren tijd spreken.
Het zal hem. verhalen van zijn moeder
toen ze nog jong was en krachtig. Het zal
zich daarbij herinneren hoe zij met hem
speelde en zong, hoe zij hem verzorgde
bij ziekte, hoe zij deelde in zijn kleine
droefenissen en zich verheugde in zijn
blijdschap. . . .

KITTY

Gered. 4e druk
II.

Prachtband f 2.90.

L. T. MEADE.

— — ;
—
—

Verschenen zijn:

Onze Lieveling,

Met

onze Jongens: „Geen mooiere, boeiender boeken."
Ouders en Onderwijzers: „Geen betere boeken."

—

VAN

Jongens en Meisjesboeken
voor eiken leeftijd in verschillende prijzen,
van de beste hedendaagsche schrijvers.
Toezending gratis en franco.

Gustave A i m a r d .
Opgeluisterd met 152 groote fraaie platen :
Oorspronkelijke Houtgravures.
— Alle 2e, 3e en 4e drukken. —
Elk deel ± 240 bladz., groot royal, gebonden in geïllustreerden band

Prijs f 1,90.-

NAVERTELD DOOR

ANT. L. DE R O R
Met 8 Aquarellen in kleurendruk en zestig
houtgravures tusschen den tekst.
* I Wonderbloemen * * * * * * * * *
* * * II Too verklanken * * * * * * *
* * * * * III Parelschelpen * * * * *

De serie in 20 deelen bevat:

Geb.

f 1.90 per deel.

De Goudkoorts. — Curumilla. — Valentin Guillois. — Boekaniers. — Zeeschuimers. — Goudzoekers. — Hacienda del Rayo. — Montbars de Verdelger. — Bijenjagers. — Steenhart—Vasthand. — Zonen van den Schildpad. — Mexicaansche nachten (2 deelen.) — Metgezellen van de maan. — Passé-Partout. — Graaf de Warrens. —
La Cigale. — Hermosa. — Araucanier. —

QOUVERNEUR: Onze bekende gevierde schrijver J . J . A . G O U V E R N E U R schreef
voor het eerste hier te lande uitgegeven werk van A I M A R D de aanbevelende voorrede.
Geen beter cadeau voor een jongen dan het hoek van:

Nataly von Eschstruth. D E G E L U KS S T E R .
Boeiende roman ing. f 2.40 geb. f 2.90

Dr. K A R L M A Y

J-Jet^Geheim van den Witten B *

s o n

Een der laatste Romans van de gevierde schrijfster.

-

E. Juncker. IN DE SCHADUW DES DOODS. ing. f 2 . 4 0 Geb. f 2 . 9 0
Bekroonde roman — is een van die kleine afgewerkte een zuiver
geheel vormende meesterstukken zooals men slechts nu en dan
bij uitzondering in de letterkunde ziet verschijnen.

* * * 16 platen ± 500 bladz. geb. f 2.90 * * *
2e. Druk.
Dit werk is geheel i n het genre W Ö K I S H Ö F F E R .
In enkele maanden was de l e druk totaal uitverkocht.

TlT

FATA
MODERNE

2

M O R G A N A van H A R T N E R .
K A R A K T E R - R O M A N 660 Bladz. - Geb. f3.50.

° SERIE

I ~1 .

100 natuurkundige kunststukjes voor de huiskamer
zonder prepaeraten, alleen met
huishoudelijke voorwerpen.

