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D

oor II. M. deKoningin-Moeder is vijfhonderd gulden
geschonken aan de kas van ons Verbond. Haar gift is
alweer een bewijs van Haren ernstigen nationalen zin,
en als zoodanig voor het Hoofdbestuur een reclen van buitengewoneerkentelijkheid.
Te Parijs is door den invloed van het Verbond een Vereeniging van Hollanders tot stand gekomen, die naar de
wijze waarop zij is voorbereid een goed.e toekomst doet verwachten. Merkwaarclig is zij als toonbeeld. hoe uit de gedachte
de daad volt. Aan het A. N. V. is wel verweten dat het
teveel in het afgetrokkene werkt en de praktijk versmaadt.
Dat was en blijft slechts sehijnbaar. Voor verhoogde ond.ernemingszucht, voor moediger optreden in het buitenland, voor
vruchtbaarder arbeid. door samenwerking, was en is nog steeds

•
voordeel
noodig het beset van kunnen, opdat het verzuimde
110 en tot versehe krachtsontwikkeling.
olonin
n Parijs, zooals in vele andere Nederlandsche
ontbrak door slur onversehilligheid de onmisbare eenheld. Nederland dook weg, niet uit kleinheid, maar uit
slapheid, in de jaehtende vreemde maatschappij. Langzaam
is het geloof ontwaakt dat menn- is Nederlander eon plicht
he ft te vervullen tot eer voordeel van land en stain
dat Nederlanders waar zij zijn, evenveel aanspraak mogen
make op erkenning als elk ander yolk. Die overtuiging
moest voorafgaan, wilde niet de poging tot blijvende samenwerking, buiten enkel armenzorg zeldzame feestmaaltijden,
opnieuw sehipbreuk lijden. Men heeft begrepen, dat waar
de eendracht in de kleine Nederlandsche kolonie onmisbaar
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landers wisten dat Holland een land was, waar landbouw
en veeteelt bloeide, spraken hoogstens nog van bolgewassen
en Edammer kaas en gaven op over de zoo slecht verdiende
reputatie van zindelijkheid van het Nederlandsche yolk.
yo
Zoowel bier in Turkije, als op mitin reizen door Zuid- en
Centraal Europa, kon ik steeds bemerken hoe weinig menschen
wisten dat Nederland een Koninkrijk was, eens zelfs was
ikin een zeer talrijk gezelschap waar eenige van academische
titels voorziene Engelschen, in de war gebracht door den
titel van Motley's beroemd boek over ons Vaderland volhielden
dat Holland een republiek was. De Troonsbeklimming van
H. M. onze geeerbiedigde Koningin, die door• haar jeugdige
bevalligheid trotschen nationaliteitszin de aandacht van
geheel Europa op zich vestigde, heeft hieraan eerst een einde
gemaakt, maar nog heden ten dage weet slechts eene ongeloofelijk kleine minderheid van het lezende publiek dat
Nederland een eigen taal heeft, dat wij Hollanders geen
niet in dezelfde verhouding tot
Duitsch spreken, en dat
Pruisen staan als Baden of Beieren.
Indien ik op deze voor ons land zoo ongelukkige onkunde
een zoo grooten nadruk leg, dan is het om de Nederlanders
in Nederland te doen begrbpen onder welke moeielijke omstandigheden wij in het buitenland te strijden he en welk
Tot leden van het Hoofdbestuur der Vereeniging zijn benoemd,
groot elan er het moederland bij heeft, dat hare Kolonies
de heeren Collot d'Escury, Heeley, von Hemert, Ittmann, mr. de
invreemde landen, ik spreek hier niet van onze bezittingen
Jong, Joh. Pierson. S. A. van Raalte, Roepius van Zevenhuizen en
111 Oost- of West-Indie, bloeien en hoe weinig van overheidsL. Sanson.
wege gedaan wordt 't belang van het goede doel om de
landgenooten in den vreemde met raad en daad ter zitide te staan.
Da niet alleen de Boeren onzen steun behoeven, dat wij
met alleen ons warm behoeven te maken voor den taalstrijd
Nederlanders in den Vreemde.
inVlaanderen, en dat ook de Hollandsche burgers die in
ndien erg ens dan is zeker de vorming van bet Algemeen tallooze Kolonies over de sheers garde verspreid zijn, den
Nederlandscb el on en bet verschijnen van zijn orgaan steun en de hulp van het moederland waardig zijn, daarNeerlandia door de Nederlanders in den Vreemde met voor wil ik trachten in de volgende regels een bijdrage te
groote blijdscbap begroet. Zij hopen dat waar het gelden leveren.
zou de belangen van den Nederlandschen stam te behartigen
Nederland met zijn geringe oppervlakte en zitin steeds
(art. 2,b), er in de eerste plaats zou gedacht worden aan toenemende bevolking heeft er het grootste belang dat
de echte Nederlandsche burgers, gevestigd in vreemde landen de overvloed van geleerden en industrieelen, zoowel naar
en zij gronden hun meening daarop, dat de statuten als
onze bezittingen als naar het buitenland wordt afgeleid. leder
doel van het Verbond, bebalve het streven naar on aller geleerde die in zijn eigen land door de steeds t•oenemende
ideaal voor Vlaanderen en Zuid-Afrika, aangeven bet levendig produktie der Nederlandsche Universiteiten een kommerlijk
houden van den Nederlandschen geest onder de Nederlanders bestaan vindt, kan zich een carriere maken in den vreemde,
in en buiten Nederland en het verkrijgen van Nederlandsche en de industrieelen die naar werk zoeken in het vaderland,
Consuls (ambtenaren) in den vreemde die Nederlandsch zouden daarbuiten nieuwe industrieen kunnen grondvesten
verstaan (art. 3, g. h.) Ofschoon het Verbond reeds van of de reeds bestaande kunnen vertegenwoordigen ten voor1898 dagteekent en Neerlandia ziin zevenden jaargang ingaat, deele van zich zelven en van het Vaderland.
is het slechts in den loop van de oorlogsjaren dat, dank
Thansgelijkt Nederland op een woud, waar de boomen
zij de algemeene belangstelling in alles wat Zuid-Afrika zoo dicta op een staan, dat zitj elkander wederkeerig tot
betreft, de Nederlandsche Kolonie te Constantinopel meer
groeien in den strijd om bet bestaan belemmeren; een overalgemeen kennis heeft gekregen van het bestaan van het
plaatsing van enkele krachtige exemplaren zou zoowel henVerbond en dat het orgaan zijn intrede heeft gedaan in
zelven ten goede komen als de anderen ruimte en licht
onze kringen.
verschaffen.
.
Zoo de heldhaftige stria van onze stamgenooten in bet
Nietgenoeg is daarom de Nederlanders, die over een
door bun bloed roodgeverfde zwarte werelddeel geen anderen
zeker kapitaal beschikken de zoo mogelijk tijdelijke emigratie
praktischen uitslag zou hebben, en het tegendeel moge de aan te bevelen, en waar niet ieder geschikt is voor Oost- of
toe Loins bewijzen, dan het opwekken van den nationaliteitsWest-Indie, voor alien staat de geheele wereld open. Langzin bij de Hollanders zoowel in Holland zelf als in het zamerhand zouden wij dan weder een ras van Hollanders
buitenland, ook dan reeds zouden wij aan het Boerenvolk krijgen, dat evenals in de tijden van Coen en de Ruyter niet
een onmetelijke schuld van dankbaarheid hebben voor de aan moeders rokschoten bligt hangen en Neerlands driekleur
vermeerderde kennis in den vreemde omtrent alles wat
zou doen kennen van Noord tot Zuid en van 0o,t tot West.
Holland en de Hollanders betreft.
DeNederlanders toch bezitten meer dan Welke natie ook,
Deze omslag in de publieke opinie is sinds eenige jaren
de eigenschappen om met Oosterscbe volkeren, ja zelfs met
door den Transvaalschen oorlog teweeggebracht, en wij Nederonze Buren in West-Europa in den vreemde, op alle gebied
landers gevestigd buiten l\Federland, bemerken beter en te kunnen wedijveren•; kahnte, doortastendheid na rijp beraad
veelvuldiger dan wie ook in het Vaderland, de toename in envolhardino. zijn de kenmerken van ons yolk ;
bezitten
waardeering van ons nationaal karakter en de betere kennis tevens,
Bat hebben wij op de Franschen en Engelschen
van onze zeden en gewoonten bii vreemde naties, en deze voor, een zekeregemakkelijkbeid om talen te leeren, onze
verandering is zda grout dat wij thans met denzelfden trots
opvoeding ons onderricht zijn zoo, dat, waar wij in het
als de vroegere Homein hetCivis Bomanus Sum uitsprak, hartjevan de beschaving wonen, wij al het goede, zoowel
kunnen zeggen dat Zvi' Hollanders, en de Boeren van On
ill de wetenschappen als in al het andere van onze buren
bloed zijn.
ras overnemen. Een Franschman neemt weinig over van een
Tot dusverre w as de kennis omtrent Nederland zeer luttel, Duitscher
wederkeerig, de Engelschman staat geisoleerd,
de waardeering nog-eel minder. Zeer beschaafde huiten- doh Avii Hollanders bezitten een mengeling van al wat ons

is, tot bereiking van groote doeleinden, ook het eendrachtig
samenwerken met invloedrijke Franschen voorwaarde most
zijn. Daardoor zal elke poging orn voor Nederland belangstelling te wekken. vooraf zijn gewaarborgd. Geen uitsluitend
Nederlandsche vereeniging dus, maar een NederlandscbFransche, ter bevordering van de Nederlandsche belangen in
Frankrijk omgekeerd. Het verkeer tusschen beide landen
is ver beneden het wenschelijke en mogelijke peil ; onze
handel, onze kunst, onzegeestelijke belangen ook, zullen in
het vervolg Parijs en daardoor Frankrijk wijder voor zich
geopend zien. Dit is niet een waan, maar een duidelijk uitzicht, zooals het gezien wordt door onze landgenooten
Parijs.
Over inrichting en samenstelling later meer. *) Thans een
woord van hartelijke sympathie voor de jonge vereeniging,
die zooveel goeds belooft. Haar welslagen is een groot belang
voor Nederland. Aan steun in raad en daad, naar bests
krachten, zal het haarvan het A. N. V. nooit far n.
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eigen land te voorschijn brengt en dat wat er de vreemde hebben aan dezen slechten naam na groote krachtsinspanning
goeds voortuebracht wordt.
een elude gemaakt.
Het is daardoor dat onze artsen en ingenieurs, zelfs de De Nederlanders in den vreemde hebben om al deze redenen.
meest middelmatige, verre boven het gemiddeld peil van het recht zich als voorposten van hun natie te beschouwen
onderricht en opvoeding staan hunner collegaas nit West- een ceder west voor zich, dat hij persoonlijk zijn gansche
Europa en Amerika, om van minder geciviliseerde landen yolk vertegenwoordigt in de oogen van millioenen, die hem
niet te spreken.
gadeslaan, dat naar zijn doen en laten de Nederlandsche
En datzulk een vestiging in den vreemde niet alleen op naaim geeerbiedigd of veracht zal -worden en daarom meent
het fortuin van den persoon zelf invloed heeft, maar een hij tot waardeering hiervan, aanspraak te maken op de begroote kracht uitoefenti op gebeel het Vaderland, is daaruit scherming en erkentelijkheid van izijn vaderland en van zijn
te verklaren, dat zulk een Hollander, waar
in Holland re Bering
in de meerderheid zou opgaan, daarbuiten als een voorpost
Deze „voorposten" nu, worden in het algemeen door de
most beschouwd worden van de Nederlandsche nationaliteit eigen autoriteiten als „lastposten" beschouwd en behandeld.
en een voorstritider voor het Nederlandsche volksbestaan, voor Ik ken eene kolonie, om niet persoonlijk te worden wil
zijn handel en voor ziejn ni,jverheid. Om een voorbeeld aan ik geen namen noemen, doch overal zal het wel in dien geest
te halen, niet om eigen lof te verkondigen, want zoo han- zijn, waar alle Hollanders dat, wat zij zijn, geworden zijn
delen wij alien, wij Nederlanders in den vreemde, een ieder aileenstaande en steunende op eigen krachten, ja velen zelfs
in zijn eigen vak, zou ik willen mededeelen, hoe ik persoon- trots hunne autoriteiten.
lijk in min werkkring als arts o.a. de producten van onze Onwillekeurig zou men meenen dat het Nederlandsche
Nederlandsche Cacaofabrieken van Houten en Bensdorp in gouvernement inzag welk een invloed een groote bloeiende
de Tats,tien
in jaren heb doen ingang vinden in Constanti- kolonie kan uitoefenen op de betrekkingen tusschen twee
noel en Turkije, heb doen waardeeren in kringen, die landen ; zoo wij echter de toestanden in Constantinopel ontvroeger niets dan koffie dronken, thee slechts als artsenij leden en ik twijfel niet of in vele steden over de geheele
en cacao slechts
naam kenden.
zal mijn schrijven instemming vinden, dan bemerkt
we
Behalve den invloed, die zulk een in den vreemde over- men terstond dat mijne meening niet van overheidswege
geplante Nederlander rechtstreeks kan uitoefenen op de uedeeld wordt.
vaderlandsche industr y e en den handel door het openen of het Bijna al de Nederlandsche posten, zoowel eereambten als beaanwijzen van nieuwe handelsbetrekkingen, heeft de maat- zoldigde betrekkingen, waarover de legatie zou kunnen beschikschappelijke
positie die hij zich in den vreemde verovert, een ken zitjn in handen van vreemdelingen. Een Hollandsch dl_
pp
zeer rote uitwerking op de publieke opiie van het yolk geerde der Obligatiehouders van de Turksche schuld, daar waar
te middenvan het welk hij zich vestigt.
zelfs Italianen en Oostenrijkers een door het Turksche ik
Zoo eene kolonie is samengesteld uit eerbiedwaardige, goed bezoldigden hebben, bestaat niet, de Holiandsche belangen
onbescholden, zich in goeden doen bevindende personen, zijn bij de oprichting der Dette Publique Ottomane opgedragen
dan is het zeker dat in dat land de meening over ons Hol- geworden aan den Engelschen Gedelegeerde, omdatNederl.
het •
landers in het algemeen it -trend zal zijn, dat men met gouvernement slechts voorgelicht door den voormaligen gezant
voorliefde met was yolk zal willen handel drijven en alle er zich niet voor geinteresseerd had. Het gevolg hiervan is dat
voordeelen zal willen yerschaffen om handelsbetrekkingen Fransche, Engelsche, Italiaansche, Oostenrijksche en Duitsche
uittebreiden.
gedelegeerden voor de administratie landgenooten listen en nog
En dat dit niet alleen zoo in den vreemde gesteld is, steeds laten komen met zeer hooge salarissen
dat er op
maar eveneens bij ons, kunnen wij gemakkelijk• cOnstateeren. het oogenblik niet 6en Hollander in de Dette Publique te
Hoewel geringer mate bij geletterden, die hun oordeel vinden is, waar wij minstens op een tiental plaatsen elk met
over een vreemd yolk op historie en ethnologie doen berusten, een inkomen van 3 tot 7 duizend gulden zouden kunnen
oordeelt degroote meerderheid een vreemd yolk naar de aanspraak maken.
y ertegenwoordigers, die hij toevallig op reis of elders ontmoet Bij den Internationalen Gezondheidsraad betzelfde geval,
heeft. Heeft men op reis eenige malen Engelschen ontmoet Nederland wordt vertegenwoordigd door een Grieksch arts,
die door hun norschheid of ongemanierdheid opvielen, dan die aan vele Grieksche landgenooten vette posten heeft begrondt men daarop zijn 'p eening over heel het Engelsche zorgd ; doch geen oratio pro domo willende houden zwijg k
y olk doet men een flinke zaak met een of ander Duitsch hier yerder over. Bij de scheidsgedingen werden tot dusver
huis, wordt goed en ylot bediend door een handelsreiziger, yreemdelingen
no and ofschoon de kolonie Nederlandsche
dan staat hetgeheele Duitsche yolk bij zoo iemand in achting
experten in bijna alle vakken oplevert. Het geval heeft zich
heeft men eenige malen zich aangenaam onderhouden met voorgedaan dat bij een Hollandsch-Fransche aanyaring de
eenige Franschen, teruggekeerd
•
verklaart men het Fransche Hollandsche autoriteiten een Engelschman benoemden en de
y olk voor het meest beminnenswaardige en aan de spits der Franschen een gezeten Hollandsch zeeofficier. Doch nog
beschaving te staan.
vreemder is het geval aan de Nederlandsche Legatie zelf.
Is hetbij on zoo, in hooger mate ontmoet men deze rede- De drogman, een gewichtig persoon op wien veel berust, de
'leering bij minder volken
kalm
oordeelende
vreemde
•
en ik uitvoering
zoowel als de overbrenging
van bevelen en ververzeker plechtig dat de publieke opinie Turkije heerschende zoeken, het raadgeven aan het gezantschap over inlandsche
overNederlanders en Nederland berust op het gedrag der gewoonten aangelegenheden, spreekt geen woord Hollandsch.
beide Holiandsche kolonies in Constantinopel en Smyrna en
DR. A. COOlVIANS DE UTTER.
ik meen dat, wat voor hier geldt, ook wel gelden zal voor
(Slot volgt.)
Perzie, China, Japan en de Staten van Zuid-Amerika.
Niet lang geleden stond de Nederlandsche naam
in Turkije
•
zeer laag aangeschreven. De oorzaak hiervan was een politiek
verschil, maar eenvoudig een gezant, op wiens moraliteit veel
ZUID-AFRIKA.
te zeggen viel, een drogman die later wegens een tekort in
U it Afrikaansche ran en.
de kas werd afgezet, een consul eveneens afgezet, die oneerlijk
zaken dreef en een kolonie, die uit eenige avonturiers bestond.
n een paar nummers van Land en Volk en Ons Land,
Niemand in Turkije zou in die tijden met Nederland hebben
ontvangen met de laatste mails --- meils, zegt L. en V.,
willen handel drijven.
met een kordate poging tot verhollandsching van een
Slechts de onberispelijke houding van Mr. v. Tets en Mr. vreemd woord dat wij niet meer missen kunnen en het woord,
van derStaal, de beide laatste gezanten, van onzen tegen- een juistere uitspraak gevende dan het hier te lande krijgt
woordigen consul en vooral de goede naam die de tegen- vinden wij over drie yerschillende onderwerpen artikelen, die
woordige Nederlandsche kolonie heeft weten te verwerven, de kennismaking zeer waard zijn. Zij handelen over de plaats
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der kerk in het leven der Afrikaanders, over de verraders
onder het Boerenvolk en over het Hollandsch en het Afrikaansch. De kwesties zelf zijn van belang en wat er in die
en numet een
bladen over gezegd wordt is het ook. Wij zull,
onzerzijds, achtereenvolgens
de stukken
paar opmerkingen
•
aanhalen.
*

*

DE
E KERK .
Hoe de Afrikaander aan. zijn kerk hangt en welken invloed
de predikant op hem heeft is welbekend. Een predikant
Zuid-Afrika is iemand van meer gewicht dan hier te lande.
Met een uitzondering. In het politieke leven strekt de invloed
van den predikant zich daar niet uit. Dat hij zich met de politie zou inlaten, duldt de Afrikaander niet. De predikant is
voor den godsdienst, zijn gebied is het geestelijke leven. De
politiek daar blijft hij buiten. En het is voorgekomen, dat
predikanten die zich aan die zede niet hielden, door hun
to
gemeente tot heengaan
all
werden. gedwongen.de
Maar
politiek laat de Afrikaander zich willig door den predikant
leiden. In den oorlog hebben de predikanten ook een groote
rol gespeeld. Zij hebben er den moed onder helpen houden
en de weifelaars tot vertrouwen en volharding bekeerd.
Begrijpelijk daarom dat de Engelschen zoovele predikanten
in hechtenis hebben genomen eu over zee weggestuurd.
Men kan dit alles weten en toch nog getroffen. worden
an en Volk de kerk en
door de vurige wijze , waarop Ld
haar dienaren to en Engelsche aanvallen verdedigt. tTit de
woorden van dat blad komt de liefde van den Afrikaander
voor zijn. godsdienst op het helderst aan den dag. De aanlei ding is een antwoord van ds. H. S. Bosman, predikant
bij de Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk te
Pretoria, op een artikel van de Leader, een Engelsch blad
dat te Johannesberg verschijnt. De Leader had de predikanten
van die kerk, zooals van Engelschen kant veelszins gebruikelijk is, de voornaamste schuld aangewreven van wat er
„broeit tusschen Boer en Brit". Ds. Bosnian antwoordde
een waardig protest. En nu schri.jft Land en Volk
daarop
he blad, en in heel
— het na den oorlog herrezen Transvaalsc
wat beter gedaante herrezen. als het voor den oorlog was •
inderdaad is alleen de naam gebl even, de geest is geheel
anders — o. a. het volgende
Die even onder onze nieuwe mede onderdanen (de Engelschen
m.a.w.) die zich den tijd gegund hebben de Afrikaansche toestanden
nader te leeren kennen, alvorens het te wagen als gezaghebbenden
daarover teposeeren, zullen wel dadelijk opgemerkt,hebben in welk
een nauw verband onze Kerk staat met ons maatschappelijk en
openbaar leven. welk een krachtige zedelijke uitwerking en overwicht zij van de wieg tot het graf. op ons uitoefent. Voor de Afrikaner bestaat de Kerk niet bloot als een nuttige instelling voor de
onverschillige voortplanting van eenige zedewetten •; molten wij in
ditgeval de eeredienst van het Opperwezen een hartstocht noemen,
dan is de Afrikaner zeker hartstochtelijk verknocht aan zijn Godsdienst, zijne Kerk en al wat daarmede in verband staat; het is zijn
leven, zijn gansche bestaa,n, evenals het dat geweest is voor zijne
vaderen voor hem • en dit kan nu eenmaal in hetgewoon beloop
der wereld niet van alle volkeren en kerkengezegd worden die in
duizend vijandige deelen uiteen spatten op afgetrokken beschouwingen
over de beginselen van het theisme, en vraagstukken uit het ledige
atheIsme of volsla,gen ongeloof; de eigenaardige toestand van de
Hollandsche Kerk alhier wordt in de wereldgeschiedenis misschien
alleengeevenaard door het Puritanisme uit den tijd van het Engelsche
Gemeenebest, waarmede het trouwens ook veel overeenkomst heeft.
En wie nu de noodige aandacht besteed heeft aan de veelal glanszouden
rijke geschiedenis van dat tijdperk,
(dit wij toch met recht
van onze Engelsche veroordeelaars molten verwachten ?) zal gereedelijk
toestemmen, dat al degrootsche keerpunten in die geschiedenis, de
verlichte en edele beginsels die uit dat tijdvak dagteekenen. niet
zoo zeer het werk was van „Engeland's grootste regeerder" als wel
van de Kerk die hem schraagde en de godsdienstijver waarmede hi'
bezield was. Zulk een kerk, onwrikbaar gegrondvest op diezelfde
eeuwenoude beginselen, en welker godsdienst geen ledig vormverhaal
of ijdele klank is voor zijne beoefenaars, is de Hollandsche Kerk in
Zuid-Afrika. En hier juist schijnt men zich zoo licht te vergissen !
Hare leeraars engeestelijken zijn niet slechts de kanselredenaars of
„mere parsons," die men gewoon is elders te zoeken en naar winekeur te bezwalken. Zij zijn de leiders des yolks in al wat zijn
geestelijk en maatschappelijk leven aanbetreft. Het is een alom
erkend feit, dat deze mannen de geleerdheid hunner
be

roe in en de algemeene ontwikkeling der beschaafste samenleving
in hunne personen vertegenwoordigen; een onmiskenbare voortreffelijkheid waar hun tevens naar de grondslagen van het Kerkbestuur, het onderwijs en de opvoecling der jeugd toevertrouwd is.
Uit een en ander zal het derhalve, zelfs aan onze meest verblinde
tegenstanders duidelijk zijn dat door de kerk of hare leeraars te
beleedigen, men het y olk treft op een uiterst gevoelige plek. en dat
de betreurenswaardige gevolgen van deze onverantwoordelijke handelwijze niet kunnen uitblitiven Aileen een man die hier gisteren voor
het eerstgekomen is, of door haat 66 verblind is, dat hem feitelijk
het recht niet toekomt over deze taken te spreken, kan zich schuldig
makers aan de domme opmerking dat „de kerk door den oorlog
geleerd heett zich in het onderwijs te interesseeren." Enz.
* *

DE NATIONALE VERKENNERS.
Het volgende stuk, waaruit wij iets willen overnemen, is
ook uit Land en Volk en hand It over „Handsuppers en
Scouts", of handsoppers en Nationale Verkenners. L. en V.
beproeft niet een verklaring te even van het verschijnsel
van deze verraders, maar valt slechts hartstochtelijk tegen
hen uit. In die haat kunnen wij ons gemakkelijk verplaatsen.
Maar we zouden ook wel gaarne een kalm onderzoek naar
het ontstaan en het wezen van dit afschuwelijke verraad
willen volgen.
Met te zeggen dat er in oorlogen te allen ti.jde verraders
zijn geweest, komt men er niet. Er zi,jn er dezen oorlog te
veel geweest, eenige duizenden, tusschen de vijf- en tienduizend wel. Bij het betrekkelijk geringe aantal Boeren is
dat een pijnlijk root aantal. En er zijn er stellig onder,
zelfs onder de leiders, die voor dien achtenswaardige mannen
ware Andries Cronje b. v. (de Transvaalsche Andries Cronje
wel te verstaan, de broeder van Piet•; niet de Vrijstaatsche
generaal Andries Cronje). Ook kan het wel wezen — het is
aangetoond dat er verscheiden Engelschen onder zijn,
korter of langer in het land wonende. Maar deze schijnen
toch een minderheid te vormen.
Het verschijnsel is waarschijnlijk niet met 66ne verklaring
op te helderen. Verschillende oorzaken moeten samengewerkt
hebben. Vooreerst zal men goed doen zich te herinneren,
wat Jorissen, de voormalige rechter in het hooggerechtshof
der Z.-A. Republiek, in zijn Transvaalsche Herinneringen
opmerkt, nl. dat het gevoel van een gemeenschappelijk
vaderland to hebben eerst van jonge dagteekening is onder
de Transvalers. En in het algemeen mag van vele Boeren
gezegd worden, dat zij eerst in dozen oorlog geleerd hebben
wat vaderlandsliefde is. De onafhankelijkheid is voor oudere
volken, het Nederlandsche b. v., een begrip dat wijder doorgedrongen is, omdat zij die onafhankelijkheid zooveel langer
bezitten en de eenheid van land en yolk er zooveel dieper
gevoeld wordt. En zoo moet het velen onder de Boeren op
het einde van den oorlog onbegrijpelijk zijn geweest, dat er
nog altijd gevochten word om een beginsel, een ontastbaar
bezit, terwijl het voortzetten van den oorlog voor hen slechts
beteekende voortgezet lijden en grootere verwoesting van land.
Stellig zijn anderen eenvoudig voor de verleiding bezweken.
En daarbij hoeft men niet alleen te denken aan gemeen
winstbejag, lust in de soldij die de Engelschman aanbood
en den buit dien voorspiegelde. Neen, het staat vast, dat
velen bij den vijand dienst hebben genomen om weg te komen
uit de kampen, waar gebrek en ziekte en dood heerschten.
En met het geld dat zij verdienden wilden vele anderen
vrouw en kinderen in die kampen wat beter voeding en warmer
kleeren koopen. Ook heeft men ons verteld en op goed gezag,
meenen dat menig Boer zich heeft laten verleiden om
de Engelschen to dienen,wihun voorgehouden werd dat
zij alleen als veebewakers en meer niet-militaire doeleinden
gebruikt zouden worden. Maar dan werden zij toch in het vuur
gebracht en verdedigden zich ; en onder de kogels der buruers
vielen er van hen, en de wrok men ltd zich in hun gevoerens.
Er waren er ook die zich bij de Engelschen schaarden om
daarmede van de gevreesde verbanning van zee vrij te blijven.
Anderen boo to hun huis hun vee te redden — zooals
Piet de Wet, onder invloed van zijn vrouw, en velen met hem.
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Weer anderen pleegden verraad uit gekrenkte eerzucht of
haat teen person.en., Martinus Prinsloo en een Celliers b. v.
Wij hebben zoeken te verkare
ln.. Wij vergoelijken het
verraad niet.Wij begrijpen ten voile de verachting, die het
trouwe deelder natie voor die handsoppers, die Nationale
Verkenners gevoelen, en wij begrijpen hun. haat, omdat
weten hoeveel kw aad die verraders de goede zaak gedaan
hebben. Misschien ware de oorlog, ondanks alles, anders
afgeloopen zon.der dat verraad.
En nubeklagen wij nog de Boeren, omdat zij het verradersrot niet voorgoed uit hun midden kunnen wegdoen.
Zij moeten, om de wille van de toekomst waarop zij hopen,
nog de hand ter verzoening uitstrekken. Of althans, aan de
berouwvollen onder de verraders de gevraagde hand niet
weigeren. Het yolk is te klein in aantal dan dat bet den
machtigen vijan.d nog sterker mag laten worden door die
handsoppers voorgoed in het Engelsche kamp te drijven. Dat
zou een nieuwe
• worden, die zich uitbreidde met de
partij
jaren. Ho zeer het dus de Boeren tegen de borst stuit, zij
mouen de verraders niet voor dood verklaren, althans niet
alien de leiders misschien wel, maar niet de misleiden., —
en zoo zijn er stellig velem Gelijk men weer houdt dan
ook de Nederd. Herv. of er f. Kerk zooveel in Transvaal
als in den Vrijstaat voor de berouwvolle zondaren uit die
afgedoolden. haar deuren. opengezet.
En nu het artikel van Landen Volk
Nimmer misschien, sedert het aanleggen van dit land, is het
Tranvaalsche y olk (en onder dien edelen naam zijn de „Scouts"
niet begrepen) over eenig ding zoo „vereend van zin" geweest. De
afschuw, de walging, de haat, die deze die ongelukkige menschen
op zich vereenigd hebben, maken zoo ernstig een zaak uit, zijn zoo
diep geworteld in het yolks hart, dat ze de aandacht van alien
trekkers zullen die belang stellen in 's lands vooruitgang.
En wie zal ons yolk in deze zaak veroordeelen ? Wie zal 't een
edel en dapper yolk kw,T alijk nemen dat hi' den verrader haat gelijk
ieder eerlijk mensch den duivel, de zonde, en alles wat vuil en afschuwelijk is, haat? Wie zal verklaren dat zij onrecht doen deze
menschen uit hunne gemeenschap te verstooten, — tot aan het
derde en vierde geslacht?
De Engelschen zullen zeker praktisch niets anders van ons verwachten, zullen ons voor ditgevoel niet veroordeelen en zelfs ook
niet met ons in gevoel verschillen. Het is een zeker bewijs dat het
y olk dat hen onderdanig geworden is, een edel y olk is met edele
hartstochten. Zeker zullen zij niet verlangen dat hunne nieuwe
onderclanen g
gemeene zaak maken met den moordenaar en den dief–
,
en in het zedelijk wetboek der volkeren staat de verrader, die teen
zijn eigen vleesch en bloed voor geld het wapen opnam_ ver beneden
deze misdadigers. Het is spreekwoordelijk onder de Engelschen:
„
Wij gebruiken, maar verachten den verrader"...
En wat nugedaan ? De haat is daar, die als de zee en wijd als
Gods aarde is; en ver zij het van ons voor een oogenbEk aan te
raden die te smooren. Wij haten die menschen niet zoozeer omdat
zij veer gedaan hebben ons den stria te doen verliezen ; niet zooveel
omdat hunne handen rood z-ijn met het blood hunner broeders. Maar
wij haten hen uit de trio ten onzer harten omdat zij onder door de
gansche wereld gebracht hebben op een eerlijken naam.
En hoe zullen wij voortaan met deze menschen omgaan ? Ds. Bosman
van Pretoria heeft onlangs in eenpreek gezeg,
d dat ofschoon het
hem bijna een onmogelijke zaak is eenigen van die menschen de
hand toe te reiken, toch is het ons plicht als christenen eenig een
van die tnisdadigers terug te ontvangen die werkelijk schuld beleidt,
en berouw heeft. Het zij zoo. 'Maar wat de anderen betreft is bet
niet mogelijk te ver even nog minder te vergeten. Vergeten ?
Nimmer zoolang wij geheugen hebben te herinneren het lijden, de
standvastigheid, de dapperheid, den onwrikbaren moed, van onze
edele -vrouwen, en daarmede vergeleken het gedrag van deze
onwaardigen.

Vervolgens zegt L. en V. dat de Engelsche regeering nu
zeker tot plicht heeft die menschen te beschermen niet tegen
geweld, want het trouwe yolk zal zich niet vernederen. tot
creweld, aan die onwaardigen. gepleegd. En dan ontraadt
L. en V. datgeweld op een. wijze, die de gedachte wekt,
dat het blad niet zoozeker is, dat er geen geweld gepleegd
zalworden.. Wij hebben dan ook reeds vernomen, dat verscheidenverraders op geheimzinnige wijze den dood hebben.
gevonden. Ten slotte spreekt L. en V. van het lijden. dier
verraders. Daarin ligt straf genoeg. „In onze toekomstige
letterkunde zal hun lot het n.akroost als een eeuwige waarschuwing zijn." En het blad besluit met een aanhaling uit
een credicht, dat iemand het toezon.d :•
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De jongste dag die ooit zal dagen,
Leest nog op uw verachtelijk graf:
„Hier lit de vloek van vriend en magen,
„
Die het vaderland den doodsteek gaf."
* *

HOL LANDSCH EN AFRIKAANSCH.
De taalkwestie wordt behandeld in een paar belangrijke
ingezonden stukken in Ons Land. Dr. Viljoen had te Worcester een lezing over de taal geh.ouden en iemand die zich
Afrikaner noemt geeft daarvan in 0. L. van 11 December
eenberedeneerd verslag. De schrijver houdt daarbij een
pleidooi voor het Hollandsch als spreek- zoowel als schrijftaal,
waar dr. Viljoen voor het Afrikaansch als spreektaal is.
Hij zegt o. a.:
Als 't tot de keuze kwam welke vorm van het Kaapsch Hollandsch
zal men aannemen, doet zich dadelijk een groote moeilijkheid voor,
en wij wij mogen bijkans zeggen „tot homines, tot lingu" (zooveel
hoofden zooveel zinnen). Of zal men zoovele tongvallen gedoogen
als er zich aanbieden ? Elke afdeeling, soms enkele wijken der Kolonie
hebben hunne eigene spreekwijze, P n hebben wij niet voorbeelden
genoeg gehad van de algeheele mislukking van elke pooing om het
Afrikaansch Hollandsch in geschrifte uit te drukken? Wie die een
oor heeft voor het schoone zal behagen scheppen in de willekeurig
kunstmatige taal van de Patriot, of wie is er die niet liever boort
zeggen : „Ik heb het hem gegeven,'' dan „Ek het dit ver honegegee."
Neen, elk rechtgeaarde Afrikaander gevoelt wat dr. Viljoen tereclit
van onze voorouders zeide, met betrekking tot de schrijftaal die zij
bewaarden, alsook de taal hunner gebeden, dat die zoo na mogelijk
moest blijven aan de taal van Gods Woord; zoo ook met onze
spreektaal, laiat die daaraan verwant blijven, ten einde onze kinderen
in sta,atgesteld worden de gewone predicatie te volgen, jets dat
zeer bemoeilijkt wordt waar de kinderen het Hollandsch niet
degelijk leeren.
Er isgeen ander we open dan naar het hoogste doer te mikken,
elk anderepoging leidt tot mislukking. Streven dan naar het
voortreffelijke ook in de taal, het middelmatige komt als van zelf
te voorschijn, en dringt zich nog dikwijls op den voor road. De
Afrikanergevoelt dit doch
meent zich zelven machteloos. Het is
,
verbazend op te merken welken invloed de la ere en hooge standen
wederkeerig op elkander uitoefenen. De Engelsche lezer verneemt
met genoegen uittreksels uit gesprekken tusschen twee of meer
Cockneys, ofschoon hunne spreekwijze eene ere afwijking is van
het zuiver Engelsch ; en hoe menigmaal verrassen wij ons zelven
niet waar wij noodeloos afdalen tot den min sierlijken stijl van onze
bedienden.
Het schijnt een legaat te zijn ons door het bestaan der vroegere
siavernij gelates, dat wij ons niet ontworstelen kunnen aan onze
eigenaardige beschroomdheid om eenigszins grammatisch Hollandsch
te spreken. Ach die verfoeilijke zelfvernedering, die onheilige
schaamte! Wie zal ons van hare knellende banden verlossen, zoo
niet mannen als dr. Viljoen en andere bekwame beoordeelaars zich
aan onze zijde scharen?
Dat het Afrikaansch Hollandsch van het Hollandsch der Nederlanden
hopeloos is verdwaald behoeft Been betoog. Het wordt bewezen
door de ondervinding van den redenaar door hemzelven aan ons
medegedeeld; in een geval waar men hem en zijne makkers volstrekt
niet verstond toen zij Kaapsch Ilollandsch spraken; en in een tweede
geval toen men het geloofde dat zij modern Grieksch spraken.
Echter was er een tijd in het geheugen van velen onzer toen de
eerste Kaapsche families in de hoofdstad en ook enkelen in de buitenwijken goed grammatisch Hollandsch spraken, doch zonder juist den
tongval van Amsterdam,
en ik zou willen vragen wat belet ons die
taal bij voorkeur te spreken, en er ons aan te gewennen.
Als een spreektaal verklaart dr. Viljoen zich sterk ten gunste van
g
het Afrikaansch Hollandsch, wat die ook zijn moe
; doch de ironic
der zaak bestaat hierin, dat ofschoon gansch thuis in het zuiver
Hollandsch der Nederlanden, alsmede in deszelfs dialect, en hoogst
waarschijnlijk ook in dat van het Kaapsch Hollandsch, en ofschoon
hij het wel verstaat zijne denkbeelden in gezellige taal te kleeden,
verraadttoch nooit de minste neiging om tot het Afrikaansch
Hollandsch te vervallen. Alshi voornemens is op dien. we voort
gevaar van verdacht te worden voor zich een
tegaan ,
loopt
monopolie van het zuiver Hollandsch in het spreken voor te behouden,
te het hem niet raakt wat van 't Hollandsch van zijn landgenooten wordt. In zulk eene veronderstelling echter kan ik geenszins deelen.

De Afrikaner uit Worcester krijgt in het volgende blad
van Ons Land (13 December) den wind van voren. en we
in het volgen.de ingezonden stuk •
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Kaapstad 11 Dec. 1902.
An di Editeur.
Meneer, — Ek sien in jou geeerde koerant van vanda,g 'n brief,
deur „Afrikaner"geskrijwe oor „Onze Spreektaal". Hi' skrijf sitjn
brief naar aanleiding van 'n voorlesing, wat dr. Viljoen onlangs
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te Worcestergelewer het, en hij kan ni genoeg sin ingenoomheid
met daardie voorlesing te kenne gee ni. Mar dan gaat hij voort
met sein eie openies oor di Afrikaanse taal uit te spreek • en daaruit blijk dit, dat
hemelsbreed van di taalprofessor, van wie
sulk 'n bewonderaar is, verskil.
So ver as ek uit di korte verslag van dr. Viljoen sijn voorlesing
kan uitmaak, het hij 'n hoo'e agting vir onse taal; en hij beveel
sterk an, dat die taal as huistaal van Affikaandersgebruik moet
word, terwijI Afrikaanders sig tegelijkertijd moet aanleh om 'n goeie
kennis te krij van Hoog-Hollans (di taal van Holland), want dit is
uit laasgenoemde taal dat Afrikaanders steeds woorde moet put vir
di opbouwing van Afrikaans, en bog Hollans sal vireer di skrijftaal van Afrikaanders moetNou, daarin stem ek met dr. Viljoen
in. Di Kaapse taal is nog in sijn jeugd, daar is gin taal in di
wereld ni, wat ni eers spreektaal was ni, voordat dit skrijftaal
was. Vir mij is dit genoeg, dat sulk 'n bekende taalkenner als dr.
Viljoen ni van di Kaapse taalpraat as 'n „kombuistaar of 'n „patois„ ni.
Mar jou korrespondent, „Afrikaner." weet beter as dr. Viljoen!
Hi' plaas sijn taal (as dit ooit sijn taal is) op 'n gelijke voet met
di beroerde Engels, wat uit di monde Ian di ongeletterdste Londenaars,
di Cockneys, gehoor word En dan praat hij van „het noodeloos
afdalen tot den min sierlijken stij1 van onze bedienden.' Meen
hij daarbij, dat ons onsselwe
we verneder wanneer ons Afrikaans praat ?
Is dit „afdalen", as ons di taal rant, wat deur elke taalgeleerde
beskou word as een van di eenvoudigste, welluidenste, regelmatigste
en reinste tale in di wereld?
seh. dat „wij ons niet ontworstelen kunnen aan onse eigenaardige beschroomdheid om eenigszins grammatisch Hollandsch te
spreken." Alsof Afrikaans ni sijn eie gramatika, het ni! En alsof
ons verkeerd soupraat, as ons di reels van onse gramatika vole!
Elk sougraag wil hoor wafter soort van Hollans „ Afrikaner" in sun
huisgesels. As di taal waarin ek rnij hier uitdruk, ni di taal is
wat hij praat ni, dan praat hij gin Afrikaans ni: hij moet dan Of
Hoog-Hollans praat Of 'n verbastering van Hoog-Hollans en Kaaps—
en dit is 'n mengelmoes ,
wat gin „taal" is ni. Jij moet Of Hollans
praat Of Afrikaans : daar is gin tussentaal ni. Dus, daar iemand
is, wat vir homselve moet ontworstel van 'n „eigenaardige beschroomdheid om eenigzins grammatisch te spreken," dan is dit onse vrind,
„
Afrikaner."
„Dat het Afrikaansch Hollandsch van het Hollandsch der Nederlanden hopeloos is verdwaald. behoeft een betoog"—seh „Afrikaner. "
Dus erkenhi dat Afrikaans 'n aparte taal geword is van Hollans,
en dat dit hopeloos is om haar weer naar Hollans terug te
Nouja, -waarom sukkel
dan om iets te doen wat hopeloos is?
Waarom maakni di beste van wat hi het ni? plaas van dit,
sukkel hij om 'n soort van teensin en minagting vir Afrikaans in
te pomp in sijn lesers, en hij behoor tog te weet, dat gin Afrikaander
sal Afrikaans opsij gooi om Hoog Hollans te praat ni. Als hij Afrikaans
laat staan, danpraat hi' Engels.
Mar dr. Niljoen gebruik Hoog Hollans, wanneer hij praat. merle
„Afrikaner" op. Ja, mar het jou korrespondent van dr. Viljoen
verneem, icaarom hij dit doen? Hi sal dan hoor, dat dr. Viljoen
professor is in Moo g Hollans, dat om die rede vloeiend in
die taal wil blij.
Nee „Afrikaner!" dit split mij dat jij so kortsigtig is en so bevooroordeeld teen di taal van ex-president Kruger, ex-president Steijn,
„Onse Jan," en al di boere-generaals, is. Mar bewonder dr. Viljoen,
daarom het ek hoop, dat jij tot inkeer sal kom.
Joue, met agt
ing,

In het nummer van 16 December komt J. W. nog even
op de zaak terug. Hij zegt dan nader, tot staving van zijn
betoog, dat men zich aan de eigen regels van een taal, hier
het Afrikaansch moet houden, dat men b.v. moet zeggen :
ek is, jij is enz., en niet ek ben, want dit is tweeslachtig.
Men zou dan moeten zeggen : ik ben, maar dan ook den zin
in het Hollandsch moeten voleindigen niet van de eon
taal in de andere vallen.
Nog meer ! As ek so pedanties wil wees, en vir mij so belaggelik
wil maak om mi j in di taal van Nederland uit te druk wanneer ek
met 'n mede-Afrikaander gesels, dan moet ek ook in alle opsigte
probeer om di Nederlander sin spreektaal na te aap. Ek moet
ni di woord „gij" gebruik ni, mar „je" of u," Ek moet ook niet
seh„.je zijt" ni, maar .,je bent". Nog meer! Ek sal di Hollander
ook in zijn tongval moet na-aap, en hoeveel Afrikaanders is daar,
wat dit sal kan doen, al wil hulle ook ?
Ek herhaal dus, meneer, dat, terwij1 ons ons-selwe moet toeleh
op 'n goeie kennis van Hollans, om daardeur onse eie taal te verrijk
in woorde en uitdrukking,
s moet ons de waarde van onse eie taal
leer ken en moet ons haargebruik sooals sij is en ni soals sommige
oort te wees ni.
eksentriekepersone meen dat s behooit

Men ziet, er is ook onder Afrikaanders nog een eenstemmigheid over dit vraagstuk.

1VIeiningen, den 15 Dec. 1902.
Hooggeachte lledactie
"T"it het hierbijgaande door mij opgestelde artikel zal LT blijken,
dat ik sedert vele jaren voor een toenadering tusschen
Hoog- en Nederduitschers, voor wederkeerige ondersteuning,
inzonderheid in Zuid-Afrika, gestreden heb. Ik wijs in de eerste
plants op de bijdrage van mijn hand voor den Boerenoorlog in
Nr. 12 Jaargang 1899, verder Nr. 6 1899, 12 /1900 van hhet
Brusselsch Vlaamsch maandschrift Germania versehenen. Als
lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond verzoek ik U,
volgend antwoord op de beweringen van den peer Plokhooy, in
No. 11 van Neerlandia versehenen, to willen opnemen. Het is
billijk, dat ook de andere partij aan het woord komt. Ik mag
rigens hieraan toevoogen , dat Andries de Wet en meer andere
ove
Koloniale Boeren, die reeds naar D. Z. W. A. verhuisden, min'
mooning deelen.
Met hoogaehtende groete
M. R. GERSTENITAUER.
Het Nederlandsch in Zuid-West-Afrika.
In No. 11 van Neerlandia klaagt de hoer C. Plokhooy over
de „verdrukking" van de Nederlandsche taal in de Duitsehe
Zuidafrikaansche Kolonie. Hi' gnat daarbij van de bewering nit,
„
dat het Nederlandsch rechten" en nog wel de
oudste rechten"
in de Kolonie bezit, en dat doze rechten door de Duitschers
verkraeht worden. Dit is valsch ! Het is niet waar, dat de Boeren
het eerst in Duitseh Zuid-West-Afrika waren en de Duitschers
later kwamen. Bismarck plaatste in de jar
en 1884 en 1885
Groot-Namaland en Damaraland op grond van verdragen met
de bezitters van het land gesloten, nl. de Hottentotten en
Kaffers, onder de bescherminu van het Duitsche Rijk, niet
„met goedvinden van de Engelschen", maar in spijt van het
verzet en bedreipingen der Engelsehe jingo's in Kaapland en to
Londen. loon Lardoor dit land Duitseh gebied_ word, was het
geenszins door Boeren bewoond; enkele Zweedsehe jagers en
En gelseho kooplieden hidden er zich op. De naar Hoempata in
Angola trekkende Boeren hadden in 1879 in Damaraland gedurende
eenige maanden op hun doortocht halt gemaakt, niet zich vastgenet. In November 1884 trokken 24 gezinnen van Hoempata
naar Grootfontein terug, waar zij zich onder de beseherming van
het Duitsehe Rijk plaatsten ; in 1886 eehter trokken zij weder
naar Hoempata. In 1891 leefden in heel het uitgestrekt gebied
(Keetrnannshoop daargelaten) slechts Brie Boeren ; verder in het
„bazirk" Keetmanshoop (aan de grens der Kaapkolonie) nog 28
Boeren; terwijl er op dit oogenblik 112 Duitsehers waren. Hoe kan
der Nederlandsche taal" in Duitseh
„
er dus spraak zijn van rechten
Zuid-West-Afrika, die door de Duitschers geschonden werden?
De Boeren, die sedert 1891 overgekomen zijn, vestigden zich met
de toelating der Daitsche regeering op een Duitsch grondgebied,
Haar het Hoogduitseh natiturliik de offieieele landstaal is. Boven-

dien vormen daar de Hoogduitsehers de groote meerderheid der bevolkinu; de jongste volksoptelling (die van 1 Jan. 1902) gaf 2600
Hoogduitsehers en 1455 Nederduitseh-Afrikaanders op.
In zulk ueval is het eon zware onbillijkheid vanwege den hoer
Plokhooy, de Duitschers to besehuldigen, vijanden to zijn van
het Nederlandsch in Zuid-West-Afrika zooals de Engelschen in
de Kaap en in Transvaal en de Franschen in Vlaanderen. Doze
gelijkstelling is een beleediging voor het Duitsche yolk ; want in
gindsche landen bezit de Nederlandsche taal wettelijke en natuurlike rechten; daar kan dus van een „verdrukken" van het N oderlandsch gesproken worden ; niet evenwel Zuid-West-Afrika.
Vlaamsch Belgi6, Kaapland en de Zuidafrikaansche Republieken
zijn sedert eeuwen overueOrfd eigendom van den Nederduitsehen
stam en de Nederlandsche taal, die thans door vreemdelingen,
door indringers met geweld verdrongen wordt. Hoe kan men
met dozen de Duitschers in Zuid-West-Afrika vergelijken, die
erwierven,
v
vooraleer
dit land rechtmati g en op vreedzame -vvijze
er Boeren waren?
Verder is onwaar de bewering van den peer Plokhooy, als
zouden de Duitsehers er op uit ziju om met alle middelen de
Nederlandsche taal „uit to roeien". Want wel is de ambtelijk-e
taal het Hoo g duitsch en wenscht derhalve de Duitsche regeering
dat de Boeren ook Hoogduitsch leeren"; 1 maar zij belet doze niet
hun Nederlandsche moedertaal op eigen hand to onderhouden en
to beoefenen ; zoo wordt doze b. v. gesproken in de Nederduitsche
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Gereformeerde kerk, als ook in een bijzondere boerenschool in
het „bezirk" Gibeon, waar als voertaal het Nederlandsch gebruikt
wordt. Over het dienstnemen der jonge Boeren in de Duitschzuidwestafrikaansche landmacht wat den heer Plokhooy zoo
zeer schijnt ter harte te gaan — zullen alle ware boerenvrienden
verheugd zijn: deze Duitsehe Boerentroepen, die hier opgeleid
worden, zullen nooit tegen hun Nederduitsche stamgenooten tevelde
trekker' zooals de heer Plokhooy vreest maar wel, naar wij
hoopen, eenmaal tegen den gemeenschappelip1,.en Britsehen vijand.
Immers in Zuid-Afrika zijn Hoogduitschers en Boeren natuurlijke
landgenooten tegenover den landhongerigen Brit, die de Boerenrepublieken reeds ingepahnd heeft en reeds begeerige blikken
slaat op de Duitsche Deswege zal het Duitsche yolk
op elle wizen den Nederduitschen stam en de Nederduitsehe taal
der onder Engelsche heerschappij staande Afrikaanders ondersteunen
en trachten van den ondergang te redden. Te dien einde zullen
ook de overiAvende sommen der groote geldinzamelingen voor
de Boeren aangewend worden. Juist Britsch Zuid-West-Afrika biedt
den door de Engelschen verdrukten Boeren een veilige toevlucht en
een rugsteuning. Hierheen zijn de Kaaprebellen gevlucht, hier is
nog het eenig Zuidafrikaansch land, waar de Engelsche vijand
hen niet kan vervolgen, waar zij voor Engeland veilig zijn. De
„Kolonisatie-Vereeniging" te Amsterdam heeft 40 Kaaprebellen
te Gibeon neergezet, zooeven werd te Berlijn een Duitsche meatsehappij gevormd met eon kapitaal van 800,000 mark, die zieh
voorstelt nog meer Kaapboeren aldaar to vestigen, die naar de
Kaap niet moor terug mogen.
Het is derhalve voor de Nederduitsche belangen niet dienstig
in Duitsch Zuid-West-Afrika vijandsehap te zaaien tussehen
Hoog- en Nederdnitschers, zooals de heel . Plokhooy doet. Veeleer
moesten elle ware vrienden van den 13oerenstam, inzonderheid
de Nederlanders, uitsluitend work en tegen de verdrukking van
de Nederlandsche taal door de Enyeischen; in dezen stria moesten
ze dan ook de huip der Hoogduitschers aannemen on derhalve
met doze in Zuid-West-Afrika vrode levee. Indien de Nederlanders wegens de betrekkeljk onbeduidende belangen van het
Nederlandsch in Duitsch Zuid-West-Afrika de Duitschers als
vijanden behandelen, zoo ben'tdeelen zij meteen de duizendmaal
meer wichtige. vow .
tookoinst v in hetBoerenvolA., bcsiissende
bel(tnyen der _Nederttarische n'ttion'tliteit in het door de Eny el;when
onderworpon Znid-Afri4w. Ginds is het to doen om sleeks 1400
13,ieren, hies om het bestaan van het geheele I3oerenvolk !
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Op het oogenblik is de toestand zóó:
De kolonie is Duitsch en het Hoogduitsch moot dus natuurlijk
de taal der Regeering zijn. We wenschten niets daaraan to veranderen en niemand aan to zetten zieh dear moede over to maken
Waarom evenwel de Afrikaanders half gedwongen Duitschers
to worden.
Of wist de hoer Gerstenhauer het Diet, dat de menschen, die
dit niet willen, omdat ze hunne taal en hunne gewoonten wensehen
to behouden, iii allerlei zaken als bij het huren en koopen van
gronden van in l anders achterstaan bij de Duitsche onderdanen.
ZOO ver drijft men hot zelfs, dat vrachtritide,rs, alleen omdat
ze goon Duitsche onderdanen zijn goon vrachten krijgen konden.
„Ze spreken hunne taal in hunne kerk !" Wel het zou schoon
zijn, als dit niet eons mocht en wat de bijzondere boerenschool
in het bezirk Gibeon betreft, doze is sedert eon paar maanden
eerst opgericht tot orgernis van den Hoofdman van dat district,
de hoer von Burgsdortf.
Ik heb niet beweerd, dat de Duitsche regeering de boerensoldaten 2(11 gebruiken tegon hunne stamgenooten. 1k heb alleen
gezegd, dat het zou Imnnen.
Ten slotte nog eon paar persoonlijke opmerkingen.
1k ben in het geheel goon vijand van de Duitschers, als zoodanig. Hoe zou ik, die niets dan goods van ze ondervond., dat
kunnen ?
Mijn stukje was dan ook volstrekt niet om haat to zaaien.
't Was in de eerste plants om de Afrikaanders op to wekken,
hunne reehten niet klakkeloos weg to geven en daardoor de
Duitschers in den wean to brengen, dat ze om de belangen van
hurdle tad niets seven on verde '. om do Duitschers to bewegen
eens nit to zien near het ver g e Z. A. om to beletten, dat een
broedervolk, als ik het zoo noomon mag, met zulke middelen
yediconyen wordt in de kraehtige Duitsche eenheid zich op to
lessen.
Ik weet, geachte hoer Gerstenhauer dat bet waarachtig bolang
van Uw kolonie en de Afrikaanders U ter harte gnat, daarom
durf ik vragen : „Dring or op aan, dat de militaire besturtrders,
mannen die meestal begrijpelijkerwijze de belangen van degenen,
waarover ze gesteld zijn niet begrijpen kunnen, vervangen worden

door zaakkundige burgerliike ambtenaren.
Men behoeft van een Boer gee n Duitscher to maker ' oin hem

trouw to doer' zijn aan zijn aangenomen vaderland.
C. Pr,orainwr.J.

M. R. GIttsT1NI1x1 11.

Naschrift der Redactie.
Antwoord van den hoer Plokhooy.
Dordt, Januari 1003.
De beer M. R. Gerstenhauer van me aan en dat met officieele
bescheiden ter hand.
Hoewel tegenover zulke stukken tegenspraak natuttrlijk ophoudt,
hoop ik dat genoemde hoer mij bet volgende ten goede houdt.
Ik weet niet of de heer Gerstenhauer in D. Z. W. A. persoonlijk
was en zelf opmerkte of de rapporten, die hij van Duitsche zijde
van dear ontvangt, wel zuiver onzijdig zijn.
Natuurlijk schuilt hierin geen beleediging: Een geheel onzijdig
rapport zou eon wereldwonder ztjn.
heb mijn berichten over de geschiedenis van D. Z. W, A. uit
den mond van verscheidene dtlarwonende Afrikaanders o. a. Mr.
Smuts van Nauwkloof (wear de D. den laatsten slag leverden
met den Hottentottenkapitein H. Witbooi) — Mr. Smuts to
Gibeon (dorp), Mr. Christoffel Coetsee te Kills, dr. Gibeon e. a.
Ik noem deze namen juist, omdat die menschen me vertelden,
dat zij of hunne ouders reeds trekboeren waren °rider de Hottentotten toen de Duitschers er nog niet waren.
De genoemde cijfers zijn natuurlijk zuiver. Toch denk ik, dat
er wat deze aangaat een klein misverstand is,
Er waren 28 boeren d. w. z. 28 mannen met een gezin ot jonge
strijdbare mannen die spoedig huwen zouden met meisjes uit
dien kleinen kring.
Bijna 28 gezinnen dus tegen 112 Duitschers, waarvan wie weer,
hoeveel (misschien wel allen) soldaten,
Uit den aard der zaak kan men de laatsten en de jonge ongehuwde
mannen, die weer terugkeeren naar hun land op rijperen leeftijd,
niet meerekenen.
Dezelfde beschouwing, zou ik denken, geldt ook weer voor de
latergenoemde getallen.
Doch dit alles doet niets ter zake.

i\Iits onderteekend, als bewijs van aanvaarding der verantwoordelijkheid, wordt in beginsel goon passend ingezonden stuk van
een lid van bet Verbond door de redactie geweigerd. Neerlandia
toch behoort aan de loden.

Dit is tecrenover den hoer Gerstenhauer dankbaar gehandhaefd,
schoon dingen bespreekt, die in Neerlandia niet behooren.
Het A. N. V. als zoodanig, kent goon vijanden en houdt zich Unit en
staatkunde. Het verdedigt zijn taal, zijn Ned. karakter, onversehillig tegen wie, moest het zijn tegon de Duitschers evenzeer
als tegen de Engelschen. Want het erkent goon recht van den
sterkere op het geestelijk leven van den zwakkeyeIn dit opzieht blijkt de heer Gerstenhauer eon weardig lid van
het Nederlandseh Verbond, schoon hij in Duitschland woont
eervol voor dat land partij trekt. Evenals wij zou hij verki eating
van Hollandsch-Afrikanerdom bij de Boeren in Duitsch Z. W. A.
hoogelijk afkeuren evenals hij erkennen wij het gedeeltelijke recht
-van Duitschland op de bewoners zijner kolonie. Vesligea zieh
Boeren op duitseh gebied, zij hebben zieh to gedragen naar do weft ell
des lands. De vraag is hoe die wetten zijn, veel meer echter hoe
zij worden toegepast. Nu is het buiten kijf dat de Boeren met
eene min of moor gedwongen vereeniging hunner kerk met de
duitsche zija bedreigd geworden, cone poging die volmaekte miskenning van het geestelijk leven dier kolonisren verried, zij het nit

misverstand of uit Leerzaam is in dit opzieht hot versleg
van de Ringscommissie van den Beaufortsehen ring, J. F. Botha
en H. P. van de Merwe, bestemd voor de Kerkbode en gedegteekend Gertrud Woerman, 21 November 1902. (Ons Land van
Zaterdeg 29 Nov. 1.1.) Door de bemoeiingen dier Kaap-Kolonische
broeders hebben de Hell. Afrikaanders in Duitsch Z. W. A. f en
opzichte hunner Ned. Ger. kerk reehten verkregen, els door bun
stamgenooten in de Eng. Kolonie worden genoten. Het hollandsch
heeft voortaan voile vrijheid bij preek en lidmaatondel wijs. 1)e
kerk kan, behoudens verbod bij gevaar voor staatkundige verwikkelingen, zich verbinden met de synode der Ned. Ger. kerk in
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de Kaap-Kolonie. Verder zal de duitsche regeering door afstand
van grond de Boerenkerk behandelen als de reeds bestaande duitsche
kerkvereenigingen en zendelingsgenootschappen.
Zoover op kerkelijk gebied, waarop nu alles in orde is. Ook
bij het onderwijs is voortaan niet to klagen.
Er is voor de Boeren een schooldwang getroffen van twee jaar,
tusschen de elf en vijftien ; niet onbil1ijk maar evenmin onduitseh.
Want bij de kostelooze, uitsluitend Duitsche scholen, zijn Duitsche
regeeringskosthuizen verplicht, op zeer billijke voorwaarden, des
noods om niet. Ook hier is het godsdienstonderwijs vrij, terwij1
buiten de verplichte twee jaar de regeering de Boeren in eigen
scholen niet zal bemoeilijken. Ook uit doze bepalingen blijkt
thans een wil ten gunste der Hollandsch-Afrikaanders. Dat zi‘j
die, schoon in de duitsehe kolonie gevestigd, goon Duitscher
willen worden, bij de duitsche onderdanen ten achter zullen staan,
zooals de verdere bepalingen dat aangeven — dat is van het
standpunt eener regeering to vercledigen. De toepassing echter kan
onverdedigbaar, kan dwingelandij warden. Laat ons hopen en vertrouwen dat dit niet het geval zal zijn.
Met den hoer Gerstenhauer is de redactie het volmaakt eens vat
betreft de wenschelijkheid van blijvende onbaatzuchtige vriendsehap
tusschen de Duitschers en de Nederlanders. Wat het duitsche
yolk voor de Boeren heeft gedaan strekt het tot groote eer en
bewijst dat het niet is, althans niet meer is, een in de oogen der
vrijheidlievende Hollanders to onderdanig yolk. Dat het A. N. V.
de Duitschers eer zoekt dan schuwt als medewerkers in den taalst_ijd voor Z.-A., daarvoor strekt wel tot bewijs dat een lid van
zijn hoofdbestuur den laatsten zomer tal van bekende Duitsche
Boerenvrienden, juist met dat doel heeft bezocht en samenwerking
volstrekt niet is uitgesloten. Hij heeft daarbij slechts van zeer
enkelen bijbedoeling ervaren, van bijna alien de verzekering van
zuivere sympathie. En waarom dan elkaar niet op bandslag eerlijke
samenwerking beloofd ? De Duitsehers die niet verblind zijn door
de schittering hunner visioenen, kunnen met heldere oogen zien
hoe de Hollanders goon tittel willen priejsgeven van hun hoog
recht op zelfheid, dat zij elke eerlijke vriendschap aanvaardende,
in geestelijk streven trouwe bondgenooten zullen zijn. Zoo iets
heeft de heer Gerstenhauer van eon landsman niet noodig to hooren ;
toch mag het met beslistheid af en toe wel worden gezegd.
Als aanvulling tot zijne geschiedkundige gegevens, kan dienen
dat in '94 een gedeelte van den trek van Commandant Lombard
zich in Grootfontein heeft gevestigd, welke kolonie sedert slechts
eens door een predikant is bezocht, en wel door ds. Neethling
van Lijdenburg.
REDACTIE.

nauwer toehaalden. In den Gentschen Tak hebben we het KinderKerstfeest aan to stippen, dat wonderwel van stapel hop en aan
onze kleinen, na twee maanden vroolijk samen leeren en herhalen,
lets van de geestdrift en de liefde voor onze taal zal hebben
gegeven, die de school hun, helaas ! maar al to zeer onthoudt.
Op 29 December hadden we het groote genoegen mejuffer dr.
J. A. Nijland uit Amsterdam to mogo hooren over Vondel's
Lucifer. Waren, door een sainenloop van omstandigheden, de
toehoorders niet al to talrijk, de aanwezigen hingen aan de lippen
der spreekster die, zelf met innige liefde en bewondering bezield
voor Neerland's grootsten dichter, ons door de pracht der voorgelezen brokken, het heldere en boeiende der inkleeding haror
gedachten, de warmte en kracht barer voordracht, ademloos en
innig deed genieten. Haar zij hier onzen diepsten dank gezegd
voor dien leerrijken avond en oak voor de liefde, waarmede zij
in bet Noorden dag aan dag voor Vlaanderen, voor GrootNederland werkzaarn is.
Op gowichtige tastbare uitslagen kunnen we in 1902 wel niet
wijzen: wij hebben de V!aamsche Hoogesehool nog niet; het
wetsvoorstel Coremans over het taalgebruik in de vritje middelbare gestichten word nog in de Kamer niet ter bespreking
gebracht, in de Burgerwacht wordt de taalwet nog immer overtreden, ja, meer, Antwerpsche officieren van de bizondere korpsen
komen in opstand omdat Minister de Trooz den 16 Dec. in de
Kamer heeft verklaard, dat hij voorgeschreven heeft, dat de
volledige toepassing van art. 137 van de wet met 1 Januari 1904
zal moeten plants vinden.
Die officieren dreigen met hun ontslag als ze genoodzaakt warden
om in 't Nederlandsch to commandeeren. Ze hebben aangevraagd
om in verhoor te warden ontvangen door den Minister om
hunne grieven bloat to leggen en de Minister . . . . heeft
die oproerige officieren ontvangen, die weigeren een Belgische
wet toe to passen nit minachting voor de volkstaal ! en nu wordt
er sehijnt het, op last van den Minister, een onderzoek ingesteld
in de bizondere korpsen der burgerwacht te Antwerpen r am de
wenschen en de verlangens der rnanschappen te weten to komen
en to vernemen in welke taal ze willen gekommandeerd warden."
't Is een ongehoord schandaal een Belgisch Minister aldus officieren
der burgerwacht te zien aannwedigen in hun tegenstand tegen
de toepassing van eon Belgische wet.
En toch gingen we vooruit!Algemeen mochten onze Vlaamsche
maatschappijen bogen op een grooter aantal leden en op steviger
werkkraehten ; het stambewustzijn werd langs alle zijden van het
Vlaamsche land meer wakket ; dat bewijst de bijval yan het Kartrijkseh Congres, waarvan de invloed nog voortduurt ; het zich
breeder ontplooien van het jaarlijksch Natuur- en geneeskundig
Congres; het grooter aantal en do veelvuldiger bijwoning der
leergangen van Hooger Onderwijs voor het yolk.

VLAFINDEREN

En onze Vlaamsche Kunst, zoo Woord- als Toonkunst ! Wat
molten we fier zijn op het aantal kunstgewrochten ons in 1902
gesehonken door eon Streuvels, een Teirlinck, een Blockx en
heel de schare onzer jonge dieht- en prozaschrijvers en toonkunstenaars. Nog in de laatste maand openbaarden zich de groote
muzikale gaven van Aug. De Boeck in zijn zangspel „Een Winternaehtsdroom," (woorden van Du Catillon) dat 20 Dec. 1.1. op
het Nederlandsch Lyrisch tooneel van Antwerpen met overgrooten
bijval word opgevoerd.
Uit het Vlaamsche yolk stijgt dus Vlaanderens herleving op
en toont zich eerstdaags op verbazingwekkende wijze aan de
oppervlakte !
In die vaste overtuiging zien we moedig 1903 in het gelaat
en hopen dat het voor gansch Groot-Nederland opgewekt stamleven en een innig gevoel van broederlijkheid mo pe brengen !
Begin Januari Cwam van de pers bij Gebr. Janssens to Antwerpen,
eon back van Maurits Josson: Onthullingen over de Belgisehe
Omwenteliny van 1830, dat niet zal nalaten een diepe opscbudding
teweeg to brengen. De Belgen zijn er aan gewoon door offieieele
geschiedboeken de Onucenteling van 1830 to zien voorstellen als
een vrucht van de Hollandsche verdrukking, van de stijfhoofdigheid van Willem I. De sehrijver van de Onthullingen bewijst
onon-tstootbaar, dat het oproer van 1830 uitsluitend de vrucht
is van Fransche kuiperij en dat verraad van Engeland het Schoone
Rijk van de Vereenigde Nederlanden, in 1815 opgerieht, hielp van
elkaar scheuren. Geen Vlaming, goon Nederlander zouden we
zeggen, mag nalaten dit book to lezen. Loten van een zelfden
stam, die door staatkundige wisselvalligheden van elkander gesebeiden zijn, leeren daaruit een ernstigo les. Eon grens op eon
landkaart, die ze zelf niet trokken, nit to wisschen ligt niet in
hunne macht. Des to sterker moot hun streven zijn om over die
grens heen hun geestelijke eenheid to bewaren en te voeden.

UIT VLAANDEREN.

r loentaalgenooten
wij, Vlamingen, in het begin van 1902 voor stain- en
onze beste wenschen vormden, konden we ons
nog goon vrede in Zuid-Afrika voorstellen zonder de onafhankelijkheid der Boeren.
Haar kennend de veerkraeht, die onze stam altijd heeft getoond,
weten wij, dat ons yolk daarginds niet neerligt, geknakt voor
eenwig door den wilden storm, alleen maar tijdelijk neergedrukt.
Het nieu we jaar zal onze broeders een begin van heeling brengen
voor hunne diepe wonden, en vasthoudend aan hun taal en
blijvend zichzelf, herworden zij stilaan een weerbaar yolk. De
toekomst is, Goddank, voor het Zuiden niet hopeloos.
Stiigende grootheid wenschten we Noord-Nederland in kunst
en wetenschap en uitgeblonken heeft het tusschen de grootste
landen bij de uitdeeling van den prijs Nobel. Met gestegen fierheid mogen thans ook Vlamingen, de verguizers onzer taal
wij7en op de Nederlandsche wetenschap, die mannen telt als
prof. J. H. Van 't Hoff, prof. H. A. Lorentz en prof. P. Zeeman.
A an onze Noorderbroeders sturen we daarover ook, van harte
blijde, onze innigste gelukwenschen.
Voor ons zelven wenschten we kracht tot het voortzetten van
onzen strijd en wij hebben hem taai kunnen voortzetten.
Wat ons Alg. Ned. Verbond verriehtte word maandelijks trouw
in Neerlandia medegedeeld. In den Brusselschen Tak had het
Gemengd Koor in December twee gezelligo bijeenkomsten, twee
mooie avonden, die den vriendschapsband tusschen de leden

NEERLANDIA.

1

Groep Ned.-Indiê en de FrObelscholen.

eene, in de maand November gehouden bijeenkornst van de,
in deze residentie — afdeelingen stad en voorsteden van
Batavia en Meester-Cornelis — woonachtige leden der groep
Nederlandsch-Indie van het Algemeen Nederlandsch Verbond is
besloten tot de oprichting eener Afdeeling Batavia van die groep.
In die bijeenkomst is tevens het reglement voor de afdeeling
vastgesteld, dat daarna door het groepsbestuur is goedgekeurd.
Met betrekking tot het, door dat bestuur in het leven geroepen
fonds, strekkende om tijdelijke ondersteuning te verleenen aan,
in geldnood verkeerende FrObelscholen, kan voorts worden medebuedeeld :
dat bereid zijn bevonden de, daarvoor te Batavia en te MeesterCornelis te houden geldinzamelingen te leiden : de heeren Ch. R.
Bakhuizen van den Brink, resident van Batavia, en H. G. Willems,
kolonel der infanterie, terwijl zich voor dat doel met die heeren
in commissie hebben vereenigd : mevrouw J. H. Abendanon,
mevrouw Ch. R. Bakhuizen van den Brink, mevrouw J. Reijsenbach, mevrouw H. G. Willems, mejuffronw L. W. Ovink, de heer
en mevrouw P. W. Hartelust, de beer en mevrouw C. Th. van
Sorgen en de heer ds. A. S. Carpentier Alting; de collecten zijn
gehouden, onder leiding van deze commissie, door de dames :
J., F. en M. Wassink, D. en L. Mensinga, E. Andree Wiltens,
D. Wennekendonk, A. Alting du Cloux, L. Bakhuizen van den
Brink, J. Brandenburg, J. Willems, G. Trousset, A. en L. Entzinger, B. en E. van Dijk, H. Dinger, Dalitz, J. Bosch, Th. van
Erpecum, C. Ebell, J. Mounier, J. Meijer, M. de Rochemont en
W. Hartelust ;
en dat bij den penningmeester van het groepsbestuur voor het
fonds tot dusver is ontvangen, door tusschenkomst van de dames
mevrouw Bakhuizen van den Brink en mevrouw Abendanon en
den heer Hartelust, respectievelijk f1440.60, f661,— en f 408.75;
en verder nog: van Z.E. den gouverneur-generaal f 300.— en
door tusschenkomst van de heeren L. E. Martens te Batavia),
L. Schneider te Tjilegon en dr. A. Adama te Palembang respectievelijk f29, f6 en f 448.88 ; alles te zamen f3294.23, welk
bedrag tbdelijk in bewaring is bilj de Nederlandsch-Indische Escomp to-maatschappij .
Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat met deze inzamelingen
nog lang niet verkregen is het bedrag, noodig om noodlij d e n d e
Fr öbelsc holen, vooral de kleinere in de binnenlanden, op de
been te houden tot zoolang hetzij door de regeering, hetzij op
andere wijze behoorlijk voorzien zal zijn in het voorbereidend
onderwijs, dat ons dreigt te ontzinken. Want ook al worden
gelden toegestaan om aanvangsklassen in het leven te roepen bij
een tiental openbare scholen op de drie hoofdplaatsen van Java,
dan nog zal het geruimen tijd duren eer heel Indio voorzien zal
zijn van bevoegde FrObel-onderwijzeressen.
En als de gevraagde gelden eens niet werden toegestaan, die
in elk geval een veel hoo ger bedrag zullen eischen dan de f 18,000
aan subsidien, welke de vorige minister van kolonien zelfs niet
meer wilde verleenen — ja, dan is het nog erger.
Java- _Bode.

Nederlandsch of Papiêmentsch?
De heer J. H. J. Hamelberg, administrateur der Schoolcommissie te Curacao, schreef in de N. R. Ct. van 16 Dec. 1902
bet volgend ingezonden stukje :
Geachte Redact ie,

Vergun nib eenige regels ruimte in uw geacht blad naar aanleiding van het daarin uit Neerlandia overgenornen artikel van
den heer F. Bartelink, waarnemend administrateur van financi6n
alhier, over het „doodmaken van bet Nederlandsch op dit eiland
met bebulp van door Nederland betaalde subsidien."
Voor de tot het wezen van zaken doordringende lezers schrijf
ik thans niet. Waar de heer B. zegt, dat lab nog slechts korten
tijd (lees : een paar maanden) bier is, en dan mat volgen „dat
het on w a a r is, dat er aan Hollandsch geen behoefte zou zijn,"
(die apodixis (sic !) stavende door bet gevoelen van een plantage-
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houder aan te halen), om te eindigen met de bewering, „dat do
fout (van het doodmaken van het Hollandsch) is dat noch van
regeeringswege, noch van de geestelijkheid, noch van particulieren
de Ned. taal dien steun heeft gekregen, dien zij recht had to
mogen ontvangen," een bewering die alleen schijnt gegrond op
het bezoek van den heer B. aan „nog al veel scholen" daar
zal de ernstige lezer het geschrevene wel met een schouderophalen
ter zijde leggen.
Maar bij velen moot het geschrijf van den heer B. den indruk
achterlaten, dat het door het gouvernement aan de bijzondere
scholen in het algemeen verleend subsidie hier slechts wordt gebruikt om ons Nederlandsch dood te maken en tegen dergelijke
onjuiste voorstelling van zaken moot ik opkomen.
Het door den heer B. aangehaalde buurtschooltje is een gelegenheid, waar aan arme visscherskinderen onderwijs wordt gegeven door een arbeidersdochter, die die tank vrijwillig op zich
heeft genomen. Door het gouvernement wordt dit schooltje niet
gesubsidieerd en, mag men hier al niet aan opzet denken, dan
kan men het toch rninstens vreemd vinden, dat een administrateur
van financien het doet voorkomen, alsof dat w61 geschiedde.
In plaats van het door die arbeidersdochter gegevene onderwijs
aan een critiek to onderwerpen of het als een proeve aan te
halen van het gesubsidieerd privaat-onderwijs in deze kolonie,
zou m. een woord van lof beter op zijn plaats zijn geweest
voor dat meisje uit den geringen stand, die zich het lot aantrok
van de kinderen, voor wier opvoeding noch de ouders, noch het
crouvernement konden zoruen.
Bij doze gedachtenwisseling over Curacaosche onderwijstoestanden heeft de redactie haar ouden weg gevolgd, in haar oog de
eenig juiste, van namelijk voor en tegen volkomen vrijheid to
laten. Haar was anders zeer good bekend hoe de toestanden gindsch
zijn ; de zaakrijke artikelen van den heer Hamelberg in vroegere
Neerlandia's strekken daarvoor tot bewijs. En zij was overtuigd
dat een afdoend verweer van hem niet zoude uitblijven.
REDAC TIE.

Gent, 6 Januari 1903.
Geachte Reda ctie !

In het laatstverschenen nummer van Neerlandia komt een
ingezonden stuk voor van de band van den Hoer H. Meert,
Secretaris van Groep B.
In het Naschrilt op het protest van het Gentsche Propagandacomiteit schijnt de beer Meert eene welkome aanleiding gevonden
to hebben tot het vooruitzetten eener bewering, die reeds een
paar malen door tegenstanders van de vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool in het Bestuur van den Gentschen Tak word voorgebracht, maar ook telkens weersproken. „Op geene Algemeene
Vergadering," schrijft „stond de quaestie van eenig bijzonder
stelsel tot vervlaamsching aan de orde en op geene Algemeene
Vergadering heeft Groep B zich dus formeel bij eenige bepaalde
oplossing aangesloten" Hij wil echter wel erkennen dat Groep B
het verslag van Prof. Mac Leod in 12000 ex. heeft laten drukken
en verspreiden. Maar wait hij zich wel wacht or aan toe to voegen
is dat dit besluit werd genomen in de Algemeene Vergadering
van Groep B, op 14 Mei 1899 in de bovenzaal van Minards
schouwburg to Gent gehouden. Nu heeft de heer Meert — jammer
genoeg — van die vergadering goon verslag opgemaakt, maar
het Juni-nummer van Neerlandia (1899), dat toen nog onder de
leiding van den beer Meert stond, best men over die Vergadering
op blz. 9, 1ste kolom : „Ben T7laamsche Hoogeschool. _N a een
nit voeri e bespreking werd besloten het Verslag van Prof. Mac
Leod in een zeer groot aantal exemplaren to laten herdrukken en
het to laten verspreiden." Wij vragen het in gemoede : zal niet
ieder mensch met gezond verstand, die onpartijdig oordeelt, in een
dergelijk besluit eme besliste aansluiting bij het stelsel moeten
zien, des to meer daar op dien datum in de verste verte van geen
enkel ander stelsel sprake was en tegen het stelsel van Prof.
Mac Leod nog geen enkel bezwaar was geopperd ?
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NEERLANDIA.
ALLERLEI.

Even onjuist is de bewering van den heer Meert, dat op de

in December 1900 to Antwerpen gehouden vergadering van het
Bestuur van Groep B bij het verleenen van eene toelage voor de
propaganda voor de vervlaamsching der Gentsche Hoogesehool,
de quaestie werd voorbehouden op welke wijze die vervlaamsching zou gesehieden. Weliswaar stelde Prof. Fredericq voor
dat dit voorbehoud zou gemaakt worden, maar het kwam niet
tot eene stemming over dat voorstel, dat dus ook niet werd
aangenomen. 'Trouwens bij eene stemming zou het zeer zeker met
eerie overgroote meerderheid verworpen zijn geworden, wat des
to begrijpelijker is daar tegen het stelsel van Prof. Mac. Leod,
dat door de Congrescommissie *) met e( npari gheid van stemmen
werd aangenomen, oak op dit oogenblik geen bepaald, duidelijk
omschreven stelsel werd vooruitgezet. Tot nog toe schijnt men
zich er bij to willen bepalen nu en dan eene spaak in het wiel
to steken om de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool — het
ideaal van elken reehtgeaarden Vlaming — tegen to houden, maar
veel verder gaat het niet.

Met de meeste hoogaehting
JULIUS OBRIE.

Troorzitter van Groep 13 en van het Gentsehe
Propagandaeomiteit van het Algemeen
Nederlaiidsch Verbond.
Der.e Commissie Lestaat, nit de heeren : Dr. Max Rooses. Vow . : itter,
Prof.
Julius Obiie Oird(, oo p :ittri. Pol de Alont en L. 1)ll Catillon
A'«wtoris. soi, Prof. Dr. E. Bouque (thar overle(Ten). Mr. F. Heuvelnians. Air. J. N an der Lin(len. Prof. J. Sal)be, Air. ,Jan 'Van llijswijek.
Julinan de Vriendt en Ailr. L. Wilenis.

A illonsieur le •redaeteur en chef de la Neerlandia,
Monsieur! Etant francais, je vous demande la permission de
donner un mot d'explication dans la langue de mon pays.
Un monsieur Neerlandais, nomme van Zadelhoff, ayant passé sa
jeunesse en Frise, et quo j'ai eu le plaisir de reneontrer au congres de Courtrai, avec qui je suis entre en conversation, m'invita,
non pas a essayer de parlor Hollandais, mais de lui parlor le
dialecte de la partie de la Flandre francaise oti je suis ne,
Meteren pies de Bailleul (Nord). Et comme ii ma fres bien
compris, je lui kris de temps en temps dans ce dialecte, qui
bien entendu no s'imprime pas ; les rares personnes qui ecrivent
encore le flarnand en France, ecrivent le flarnand qui s'imprimait
Malines. Maintenant ce Monii y a un siècle, soit a Gand soit
ecrire un echantillon du langage pane dans
sieur m'engage
notre Flandre maritime flamingante pour le presenter a titre de
curiosite a la Neerlandia. — A vous, Monsieur, de juger si
supporte l'impression.
Mae wuk (wat) gaenk vertellen! ten zy dak zoun zeggen al 't
plaisier dak had en in 't emigres tot Kortryk; 'k hadde nog ol
veele eleezen in 't Vlaemsch, surtout 't work van Cats (Ouderdom en Buytenleven), mae 'ken hadde neuyt d'occasi had van
schoon Hollandsb t' hooren klappen en 'k peysde dak niet of
weinig zoun verstaen en d'abord dinen Hoer die stillekes klapte
en zijn woorden ivel prononceerde hek heele wel verstaen, to
minsten ozzewel (al so wel) of beter of de Gentenaers en aner
tinder Belgen. Mynheere van Broekhuyzen van Zuyd-Afrika surtout bek wel verstaan ; hy sprak klaer en accentueerde wel zijn
woorden, 'k en en (ik en heb) geen wooed verlooren van heel
zyn discours. Den Heere vriend -kennisse dak emakt en tot
Kortrijk zeg me dat us (ons) dialect verstaenlyk is van Dunkerke,
lanst de zee, tot in Russien, mae ik zyn 't hoog in jaeren om
dat to experimentkren. Uze schoone en rijke vlaemsche taele in
Vrankryk verliest nu olle daege: ik en peyzen niet dat 't nieuw
en schoon vlaemsch of hollandsch eenige schance het van to
grippen in Fransch-Nlaenderen, waer damme (dat men) ol doe
damme ken om 't Vlaemsch to vernietigen. At meugelijk waere
van 't oudt dialect to bewaeren, aengezien dat zoovarre (dat het
zoo ver) verstaenelyk is, dat waere ol schoone, maer meugt me
daarop reeken ? dat is de qweische (questie). Misschien dat 't
gerugte van de Neerlandsche congressen e zeker effect gae doen
in Fransch-Vlaenderen, den tyd gaetet uytwyzen. 'k en willen
jun nie to lastig vollen Mynheere en 'k eyndigen bier met een
fransche poignOe de main.
Uwen genegen Stambroer P.

DE CONINCIC,

abonn(' de la Neerlandia.
25 Rue Voiture, Amiens. Dep. de la Somme, France. X li re 1902.
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maakten onlangs melding van de geschiedenis van een
Indisch visite-kaartje van den hoer van Kol, volgens het verhaal van
de Preanger-Bode. Naar dat blad schreef, luidde het kaartje aldus :
H. VAN KOL.

Angotta derri Madjelis Negri Blanda.
DEN HAAG.
Naar aanleiding van dat overgenomen bericht woos men ons er
op, dat in het Maleische ondersehrift — hetwelk : lid van de Nederlandscbe Staten-Generaal moot beteekenen verscbillende fouten
voorkomen. Men deed ons een andere vertaling aan de hand. En
daar we de zaak niet konden beoordeelen, hebben we ons toen
tot prof. Kern to Leiden gewend, met verzoek ons to willen inlichten.
De hoogleeraar schrijft ons o. m.:
„Anggota beteekent „lichaamsdeel", nooit lid van een genootschap of vergadering.
„Dari (niet derri) is het Engelsche from, nooit het Engelsche of.
„Madjelis of »iedjelis — allebei hoort men -- is 't Arabische
woord voor „vergadering", waarvoor veel betere echt-Maleisehe
uitdrukkingen bestaan."
Naar aanleiding van ons verzoek om zich nit to spreken over
de ons aangebodon vortaling er de zijne naast to willen stollen,
schrijft prof. Kern Oils:
„Een vertaling van: lid der Staten-Generaal vermag ik niet to
fabriceeren. Vooreerst is Maleisch mijn yak niet, maar al was het
dit, dan zou ik het nog niet kunnen. Alle proeven van vertaling,
door Europeanen, van begrippen, die de inlander niet heeft, zijn
afschuwelijke en belachelijke misgeboorten. Beproef eens zelf
„heemraad" of „polder" in 't Fransch to vertalen en gij zult
begriipen, waarorn een vertaling door eon Hollander gefabriceerd,
mislukken moot. Een Franschman, wanneer hij een duidelijke
voorstelling van de zaak heeft, zal er iets van maken. Wat moor
zegt, laat een Hollander die uitdrukking „Staten-Generaal" eens
in eeht Hollandsch weergeven, en hij zal met de handen in 't haar
zitten. Men kan wel tot omschrijving de toevlucht nemen, maar
dat is goon vertalen."
De hoogleeraar voegt er de volgende opmerking aan toe :
Het wordt tijd dat de Europeanen eons gaan inzien hoe bespottelijk zij zich in de oogen van den inlander maken door to
pronken met de proeven van hun domheid. Laten die Hollanders
hun moedertaal spreken ook tegenover de inlanders. Dozen zullen
N. Ct.
haar spoedig genoeg loosen.
*

*

*

Aan mej. S. J. C. B. to Utrecht. Het hollandsche woord
voor erker is arkel, bij de vakmenschen ook wel arkeltoren.
Onderbreken is zuiver hollandsch. Toch is het niet onmogelijk
dat, na langen tijd van bijna volkomen rust, zijn gebruik en dat
van onderbreking door duitschen invloed weer is toegenomen.
Althans duitsch riekt het. Een weinig ge6venaarde buitenkans
is dat het groote woordenboek bet behandelt ; beter dan lang
verslag is de verwijzing daarheen. Voor al uwe taalbezwaren
houdt de redactie zich vriendelijk aanbevolen ; ze zijn leerzaam van
weerskanten.

MEDEDEELINGEN.
Als sprekers voor het J 7 erbond hebben zich beschikbaar gesteld :
Uit Noord-Nederland:

Amsterdam : Mr. P. W. de Koning.
Arnhem: M. A. van Wool, lift. Docts., Leeraar M. 0.
Dordrecht: P. J. de Kanter ; C, Plokhooy, oud-onderwijzer in Z. A.
's-Gravenhage: Dr. Hendrik Muller, Oud-Consul 0. V.
Haarlem: Dr. J. B. Schepers.
Willemstad: Kapitein Van der \Tour.
Zirolle: Dr. F. Buitenrust Hettema.
Uit Zuid- Nederland :

Antwerpen: Mej. Belpaire ; Pol de Mont; dr. Max Rooses.
Brugge: Prof. J. Sabbe ; F. Retsin.
Brussel: Mr. Alberik de Zwarte ; prof. Aug. Vermeylen ; Maur.
Van Lee ; Thelen ; Rens; A. Buyl ; J. M. Brans ; M. Brants;
K. Brants; J. Bois; Th. Coopman ; Do Raedt; E. de Veen;

NEERLANDIA.
L. du C âtillon ; T. Jonckheere ; Joh. Kesler ; Maur. Josson ; 0. Perie ;
Fr. Reinhard; L. Simons; I. Teirlinck ; Van Kalken ; Dr. Wijbauw;
E. T' Sjoen.
Diest: Ad. Geyskens ; Van Nerom ; Jan Ramaekers.
Gent: Prof. Paul Fredericq ; prof. J. Vercoullie; E. Fabri ;
'Mr. A. Prayon—Van Zuylen ; Joh. Lefêvre.
Ingogghem: Hugo Verriest.
Leuven: Dr. Maurits Sabbe.
Ostend() : Dr. V. Fris ; Dr. F. v. d. Weghe.
*

*

De Ledenlijst ran Nederland is verschenen.
_Kan de Secretarissen der Afdeelingen worden een aantal exemplaren toegezonden met verzoek ze vooral aan die leden to doen
toekomen, welke verondersteld kunnen worden nut te zullen
,- :tichten met deze uitgave.
Het boekje wordt voor 't overige toegezonden aan alle leden
in Nederland, die daadoe bun wensch aan den Secretaris van
rroep A kenbaar rnaken.
Te Smyrna is een Nederlandsche Kamer van Koophandel opgericht op aanstichting van Jhr. Mr. J E. de Sturler, Consul-generaal
aldaar.
*

Het Bestuur der Afdeeling Haarlem en Omstreleen is uitgebreid
en thans ads volgt samengesteld
Dr. A. H. Garrer, Vooi'zitter.
Mr. H. P. 't Hooft, Secretaris.
Mej. A. A. Blok van Laer, Penningmeesteres.
Leden : Mevr. Fr. van der Elst—Keller van Hoorn. Mej. J. A. van
Walsum, Ds. G. Hulsman, J. Mullemeister en Dr. J. B. Schepers.
De volgende motie word door deze afdeeling aan het Hoofdilestuur gezonden
De Afd. H. en 0. van bet A. N. V.,
gehoord de laatste besluiten van het Christelijk Nationaal
Boeren-Hulpfonds,
overtuigd van het groote belang van eenheid-van-streven in
zake onderwijs in Zuid-Afrika,
dringt aan bij het, hoofdbestuur alle pogingen in het work to
stollen tot eendrachtig samenwerken van Chr. N. B. H., Alg.
Ned. Verb. en N. Z.-A. V.
*

De Haagsche Pro-Boer Vereeniging, die met hare tentoonstelling
an 5000 kunstwerken to Scheveningen en thans to Amsterdam zooveel eer inlegt, doet nog steeds een beroep op alle Boerenvrienden om
door het nemen van loten haar grootsche onderneming to doen slagen.
Nogmaats bevelen wij deze loterij krachtig bij de leden van het A. N.
aan. Wie loten moat verlangen voor zich zelf of om ze aan den
man to brengen, wende zich tot den Secretaris der Vereeniging,
den hoer S. B. L. J. de Korte, Noordeinde 140a, 's-Gravenhage.
Eon lot kost 1 gulden en de trekking heeft plaats 15 April 1903.
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Heemstede.
Mr. J. de Vries van Doesburg, Dreef,
Opgegeven door mr. H. Ph. 't Hooft, Haarlem.
K. H. James, Contr. B. B., van Kinsbergenstr. 79, Den Haag.
C. H. de Goeje, Luit. t. Zee 2e Kl. K. N. M. a. b. Hr. Ms.
Hellevoetsluis.
Wachtschip,
Lochem.
B. Eekhout, Kunstschilder,
Opgegeven door den heer M. A. Eekhout.
Den Haag.
Dr. H. J. Coert, Alexanderplein 26, *
A. Coert, Jan van Nassaustraat 63, *
H. G. Winkelman, le Luit. Inf. v. Heemskerckstr. *
L. H. N. Dufour. Ing. bij de Staatsspoor Schoolstr. * Utrecht.
* Opgegeven door den heer Mr. D. Lodder, Schiedam.
Amsterdam.
P. Vredenduin Jr., Saxenburgerstraat 32,
Opgegeve.n door den hoer A. van Katwijk,
H. G. Duijns, Ing. Entreprise H. Hersent & Fils, Travaux du
(Tunis.)
Port de Bizerte
Mej. E. M. H. Duijns, Onderw., Friesche Varkensm. 14, Haarlem.
Leiden.
A. E. K. Bolland, Litt. Stud. Heerengracht 58, *
M. D. Horst, Med. Stud. Nieuwsteeg, *
Opgegeven door den heer A. B. Cohen Stuart,
Willemstad.
J. H. Westerveld,
Opgegeven door den heer J. S. Ch. Bink,
Den Haag.
Mej. H. P. la Chapelle, Nassau Odijckstraat 42,
Opgegeven door den heer J. A. Mazel,
Rotterdam.
F. Th. Schaay, Diergaardelaan 40,
Mej. A. Offers, Nieuwe Haven 167,
Dr. J. Lammerts van Bueren, Nieuwe Haven 45,
Opgegeven door mej. C. Wider.
Den Haag.
0. Wieseman, Bankastraat,
Opgegeven door mej. Henriette M. J. Bok.
Mevr. Wed. Dr. H. C. Kips-Valckenier, Breestraat 133, Leiden.
Opgegeven door den heer M. J. de Goeje
's Gravenhage.
Mevr. S. Albers, Laan van Meerdervoort 71,
Groningen.
Opgegeven door den heer W. J. Munnick,
Groep Ned.-Indie
a. l3eschermende Leden.

F. A. Heckler, Resident van Timor.

Koepang.

b. Gewone leden.

Makassar.
L. E. G. van de Watering, p. a. J. W. Kempen,
Opgegeven door den heer J. C. ten Bruggen, Den Haag.
W. F. H. Bloemink, le Luit. Inf. Tandjong Kala (0,ostkust van
Sumatra.)
Tjimahi.
A. J, Ensink, le Luit. Inf.
Buitenzorg.
Mejuffrouw G. J. G. van Enst, Onderwijzeres,
Weltevreden.
H. W. Fischer, Kapitein der Genie,
Padang.
J. E. Jantze, le Luit. Inf.
Medan.
P. de Klerk,
Padang.
J. P. W. Segoo, le Luit. Inf.
Weltevreden.
H. J. van Zijl de Jong, le Luit . Inf.
Van fouten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht.
Verbeteringen.

Mevr. De Brdine --Groeneveld, moot zijn Dr. De Brulne-Groeneveld, Arts, Rapenburg 84, Leiden.
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman, woont niet Wassenaarsche wog 29, maar Mauritskade 35, terwi .j1 Dr. Hendrik Muller
niet to Rotterdam maar in Den Haag woont.
J. Bouwers, Oosterstraat 20, Groningen, moot zijn Oosterstraat 25a.

Nieuwe Leden.
(15 Dec. — 15 J(ln.)

Groep Nederland.
a. Beschermende Leden.

Ph. L. von Reinert, 3 Square de l'Opera,
Joh, Pierson, Boulevard Flandrin 8,
A. H. Baron Sloet van Marxveld,
. H. van 13olhuis, Maliebaan 25

Parijs.
Parijs.
Vollenhove.
Utrecht.

b. Gewone leden.

K. Hildebrand, Leeraar H.B.S., Nieuwe Boterstr. 92, Groningen.
Opgegeven door den beer N. J. A. F. I3oerma,
W. H. van Sehouwenburg. Diezerstraat 19,
wolle.
idevrouw G. Kleyn van Biljma, Twellosche weg 10, Deventer.
Louis F. Schudel. Directeur der Hollandia Drukkerij,
Baarn.
Dr. A. J. Barnouw, Denneweg, "
Den Haag.
Aar. Mr. W. J. M. van Eysinga, Scheveningsche Veer *
Opgegeven door den hoer Mr. G. J. Fabius,

BERICHT.
Afd. Haarlem en Omstreken.
-Voordraebtavond op Troensday 21 Jan. 1903 to 8 uur
in de bovenzaal van het Biongeboun, to Haarlem.
S preker : pastoor Hugo Verriest van Ingoyghem.
Ondeorepp: de dichter Guido Geze 11e.
Afdeelingsleden ontvangen f)ersoonlijk een toegangskaart.
Nietleden betalen f 0.50.
Plaatsbe,Trekiny "ow leden op Dinsdag 20 Januari, vow.
niet-leden Op Woensdag 21 Jan., van 10-12 uur aan

het Brong,ebouw.

Uitgaven v)d UITGEVERS MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND, 's-Hage."
ELK DEEL
± 500 bladz.

WORISHOFFER'S WERKEN, I

EN(PIIEni."

De boeken van WORISHOFFEB genieten een goeden roep, zoowel wegens den degelijken,
leerrijken inhoud als om den aantrekkelijken bovenal beschaafden vorm waarin ze gegoten zijn.
C Van onzeJongens : „Geen mooiere, boeiender boeken."
( Van Ouders
Onderwijzers „ een betere boeken."
-V erschenen zijn :

Oordeel

IMMIIIIIIMismirimmomasseerlalleaCLUMOniir

Onze Lieveling,

tiered. 4e druk

I.

GEDENKBOEK YOOR OUDERS.

II. de Yerrader. 3e druk.

Prachtband f 2.90.
Met 10 ged iehten van Tenna
4 kopergravures.

M. Robert de Scheepsjongen. 3e druk.

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 zones, hoe zij hem verzorgde
bij ziekte, hoe zij decide zijnkleine
droefenissen en zich verheugde in zijn
blijdschap. . . .

8 Meisjesineken 1'1125

Prijs
f 2.90
p er dee

I 11901

H. SCHELTEMA.
Stiefzusters . f 1.90
CORRY.
Freule1J-Lm. 2e dr. , 1.90
L. T. MEADE.
KITTY O'Hara. „ 1.90
Leeftijd 11-15 jaar.
Mrs.MOLESWORTH.Sheila JOSSELIN. „ 1.90
CORRY. ELFRIEDE het Mazurekind. , 1.50
Leeftijd 6 tot 12 jaar.
CORRY Een poppenfamilie 2e dr. „ 1.75
DeWereld in het klein . „ 1.25
Zwarte HANNA .
.
„ 1.25

Vraagt onzen geillusfreerden . .
CATALOGUS B
VAN

Io

Y. _tan Land gespoeld.
3e druk.

geb.

Met platen.

Met

IV. de Hammonia.
3e druk.

Prijs
geb.
f 2.90
per
deal.

VI. Door Wonden en
Woestijnen. 3e druk.

HEL. BOHLAU AL RASCHID BEY

Dm JAN TEN BRINK.
Prijs f2.90.
Geb. f 3.50.
ende
Deze 1,angrijp
, boeiende
ROMAN, een kunststuk, verdient ook,
buiten de feministische strekking, als
een meesterstuk van hooge letterku n d ige kunst, alter aandacht.
DR. JAN TEN BRINK.

Verjaardagboekje
voor Dames.
Portefeuille-formaat gebonden in verguld linnen stele
goud op
snee, 1 etui . .
Cabinetformaat gebonden in mozaik,
of ivoor of linnen prachtband goud
op slice in etui . .

15 Beroemde hogensbooken

ADAM en EVA
Feministische ROMAN
met een woord vooraf van

DORA'S MOTTO-ALBUM.

f 1.90 geb.,

alle 3e en 4e druk.

Met platen.

THEOD. M. TROMP. Lotgevallen van eett
Zonderling.
ANDRIESSEN. 1)e kinderen van den Hugenoot.
Kapitein FLINT. Texas en Mexico.
Jaap Moedig.
rI'e Water en te Land.
Erik Randal. --- Afraja. HOFFMANN.
Kapitein Roland.
STEVENSON. Goud-Eiland.
De Zwarte Ruiter. - Pe Squatter.
PAJEKEN.
Bob de Pelsjager.
MAYNE REID. Wilde jacht. — Woudloopster.
Op het Oorlogspad.

Booken voor onze Jongensi

ustave Aimard.

Opgeluisterd met 152 groote fraaie platen :
ijice Hout y nil' es .

Sprookies van klusilus.
NAVERTELD 1)0 01{

ANT. L. DE ROP.

torsi)Tonkel
a
Aquarellen in kleurendruk
zestig
Jongens
en Meisjesboekeri
Alle 2e, 3e en 4e drukken.
houtgravures tusschen den tekst.
Elk (leel -+-240 blaclz., root royal, ge% 4, %
I Wonderbloemen
verschillende prijzen,
voor elken leeftijd
bonden in yeillustreerden band
• }
* , II Tooverklanken
van de beste hedendaagsche schrijvers.
,rc
Parelschelpen *
Prijs f 1.90.
Toezending gratis en franc°.
Geb. f 1.90per deel. —

8

De aerie in 20 deelen bevat:
Curumilla, -- Valentin Guillois.
Boekaniel•s.

Goudkoorts.
Zeeschuimers.
Gondzoekers. — Hacienda del Rayo. 11/ontbars de Yerdelger. — Bijen jagers. Steenbart Vastband. --Zonen yan den Scbildpad.
Met (2 &den.)
M exicaansche nacten
h.
gezellen van de maan.
Passe-Partout.
Graaf de Warrens.
La Cigale. — Hermosa. — Araucanier.
C
Olize bekende gevierde schrijver J. J. A. GOUVERNEUR schreer
voor bet eerste hier te ]angle uitgegeven -werk van AIMARD de aanbevelende voorrede.

De

Geen beter cadeau -voor een jongen dan bet boek van

Nataly von Eschstruth. DE GELUKSSTE R.

Dr. KARL MAY

Boeiende roman ing. f 2.40 geb. f 2.90
hen der 1aatste Romans van de gevierde schrijfster.
f 2.40 Geb. f 2.90
E. Juncker. iN DE SCHADUW DES DOM
lekroonde roman — is een van die kieine afgewerkte een zuiver
geheel vormende meesterstukken zooals men slechts nu en don
bij uitzondering in de letterkunde ziet verschijnen.

Het Geheim van den Witten Bon.
--X—* 16

platen -±500 bladz. geb. f 2.90 *
2e. Druk.

Dit werk is geheel in het o-enre WORIsH6FFEH.
In enkele maanden was de le druk total uitverkocht.

-X-

FATA MORGANA van HARTNER.
M OD ERNE KARAKTER-ROMAN 660 illadz.
Geb. f 3.50.

2e
Prijs geb. f 2.30.

100 natuurkundige kunststuk jes voor de buiskamer
zonder prepaeraten, alleen met
huishoudelijke voorwerpen.

Let op de uitgave van de Uitgevers-Maatschappij,,Nederiand."
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Niet in den Handel.

Verschijnt maandelijks.
Voor Belgiè:
postabonnement frs.2.75
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Nederland:

VoorelgU

Prof. Dr. H. KERN. Leiden, Yoorzitter.
.

.
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.

.....

. huler-roorzitter.
DE KANTER. Dordrecht. Secr.-Penninym.

P.
Dr. II. J. K IEWIET DE JONGE, Dordrecht.

Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Gent.
HIPP. MEERT, Gent.
L. H. SME DING, Antwerpen.
J. DE VRIENDT, Schaerbeek bij Brussel.

Voor Ned. Indie
Jhr. 0. VAN DER WIJCK, Den Haag.
J. M. PIJNACKER HORDIJK, Den Haag.
Mr. C. Th. VAN DEVENTER, Den Haag.
H. BOSBOOM, Den Haag.

De heilige eendracht is het zout, dat huffs en stad in wezen houdt.

VO \MEL.

INHOUD : HooFDARTIKEL. — Het A. N. V. in Perzi g . (De heer Knobel te Teheran.) — Nederianders in den Vreemde (slot),
door Dr. A. COWIANS1)^ E &T ITER.
Uit de Eerste Kamer. -- Zum-AFRIKA. (Hollandsch of Afrikaansch.) --- NEDERLAND. (Een
Op wekking door C. VAN SON.) - VLAANDEREN. (Uit Vlaanderen.)
INGEZONDEN, door H. MEERT en Dr. W. ZumanA. — ALLERLEI
(Verbazing wekkend.) —MEDEDEELINGEN. - NIEUWE LEDEN. -- DVERTENTIEN.

Slechts do Majesteit des Doods, den allen
•
beheerschende

Dr. H. J, A. M. SCHAEPMAN.

gnat voor die des bloeienden levens. Onze Majesteit, onze
Koningin, heeft door een ruime gift bewezen dat Zij de

edert het
•
vorige
• afgedrukt toen hij reeds
nummer,

bedoelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond waar-

stervende was, is aan het A. N. V. G111onder-

deert, dat vooral de pogingen tot eereherstel van onze taal

voorzitter ontvallen, Dr. H. J. A. M. Sehaepman.

onze overzeesche bezittingen, Hare groote belangstelling

TO 'loch gezondheid gunden hem een aandeel in de

hebben gewekt. Daarvoor toch het bijzonder bestemde

werkzaamheden, hij gaf zu- n naam
dat was veel.
•
Want daardoor heeft hij burgers
van een land nader

Hare Majesteit, blijkens schrijven van Haven ParticulierSeeretaris de door Haar geschonken gelden.

tot elkander gebracht, onderlinge waardeering bevor-

Eerst de Koningm-Moeder, nu de Koningin zelf, het zijn

derd. Zija naam was de Leteekenis erkenning filarvan, hembij• zijn leven niet onthouden. duurt voort

achtereenvolgens twee blijde boodschappen in het nieuwe
jaar. De daad van onze Koningin is de heuchelijke ver-

Ira zijnen dood. Hem te huldigen als priester, als

zekerino- dataar Nederlanders over de (fe leele
wereld
i

staatsman, als dichter, ligt niet op onzen weg.

op bezadigde wiljze aansluiting zoeken, v66r alles trouw en

willen hem eel ell als den cede 1•

-wien de her-

eerbied belovende aan hun taal,ook daar Gall hun hoofd staat

levingvan den Nederlandschen stam ter harte ging,
en die door karalder
gaven, van hoofd en hart,
mistergaf aan y olk enstam.

Zij, die de verpersoonlijking is van het Nederlandsehe yolk.
Toenemendi invloed van het; Verbond, als gevolg van
Haren voorgang, zal aan Hare Ma'esteit welgevalliger zijn
darn zwierige dank.

NEERLANDIA.

14

Het A. N. V. in Perzie.

eel Hollander gebandeld heeft, naar juisten Hollandschen
rechten.
maatstaf beoordeelen
Deze
toestand
is
onbegrijpelijk,
ondragelijk en van groot
Men schrijft aan de N. Ct. uit Teheran dd. 28 Januari:
Onze minister-resident, de heer F. M. Knobel, is hier moreel nadeel voor de zoo ijverio- de ilationale eer omhoog
houdende Hollandsche kolonie, daar deze staat van zaken
Maandag 25 Januari, tegen 5 uur 's namiddags, aangekomen.
De Nederlandsche kolonie, bestaande uit negen hier wonende terecht bij Turken en vreemdelingen den indruk teweegbrengt
ambten geen geschikte bekwame
heeren, was den beer Knobel tegemoet gegaan tot Mehrabad of voor al deze Osten
eerlijke Hollanders te vinden waren.
(een klein plaatsje op een uur rijdens buiten Teheran gelegen)
De Nederlandsche kolonie te Constantinopel heeft dais ook
namens de Nederlanders
Perzie en het Algemeen Neerbond
was
hem
een
rijtuig
met
twee
voorrijders
indertijd
in September 1901 op een door haar aan den gederlandsch AT
tegemoet gezonden tot Sbahabad, het laatste poststation zant Z. E. Mr. von Weckherlin gericht verzoekschrift om
in het vervolg Nederlandsche onderdanen in de Nederlandscbe
voor Teheran, waar van paarden verwisseld wordt. In den
Bagho Shah (tuin van den Shah), een grooten twill met ambten te benoemen en minstens acht te willen geven op
paleis buiten de wallen van de stad, werd Zijne Ekcellentie Itaar verzoek den Ottomaanschen advocaat die in de Nederdoor de regeering ontvangen. De Shah had den heer Knobel landsche rechtbank bij ongeluk was benoemd geworden
Ill strijd met de principes die Gall dit door de Turksche Sultans
hierheen een rtituig met 4 paarden gezonden en bierin stapte
geschonken voorrecht ten 0.rondslaoniet te herbenoedeze MT over.
De Nederlanders, • vier rijtuigen gezeten, badden zich men, ten antwoord gekregen dat voor zoover dit mogelijk
te Mehrabad reeds achter het rijtuig van den minister ge- zou zijn aan het verzoek der adressanten zou gehoor gegeven
schaard. Toen deze in den Bagho-Shah van rijtuig verwisseld worden. Voor de aanneming van een door den flood opengevallen plants werd an ook werkelijk in 1901 een Nederbad, stelde eelsruitercompagnie kozakken zich flan het hoofd
laudsch onderdaan, schrijver dezes, officieel per brief gepolst,
van den stoet, die door een tweede compagnie besloten werd.
doch zag zich genoopt te weigeren, omdat de Nederlandscbe
Zoo deed onze gezant op zeer behoorlijke en indrukkolonie van te voren eenparig besloten had, dat het
lets ,l
wekkende wijze ziejn intocht in Teheran, welke plaats hij
om
slechts
door
den
dood
opengevallen
zetels
met
Nederwaar sedert vier al En geen verv6Or acht jaren verliet
landers te bezetten niet die voldoening gaf, waarop zij meende
tegenwoordiger van de Nederlandsche regeering geweest is.
dat het aannemen van een
Alle Nederlanders bier • PerziE: zullen het zeker op prijs aanspraak te kunnen maker
ambt
in
een
rechtbank
waar
een
Ottoniaansch onderdaan
stellen, dat er eindelijk weer een vertegenwoordiger van de
recht sprak met een erkenning van die rechtbank zou gelijk
Nederlandsche regeering in hun midden is, en dat men
staan, tegen wier samenstelling zij bij voorkomende gelegenalle Nederdaartoe iemand heeft gekozen, die niet alleen
beid
van een proces protest zouden aanteekenen en in hooger
bij de
landers in Perzi maar ook bij de Europeanen
voorname Perzen zeer gezien is, en groote bekwaamheden beroep zouden kunnen komen.
Het Hoofdbestuur van Groep A van het Alg. Nederl.
menschenkennis bezit.
Verbond dat de toestanden in Constantinopel op zijn vergadering van 18 October uitvoerig besprak, heeft recbt op de
volste erkentenis van alle Nederlanders in den vreemde, toen
het zich uitsprak voor de verdediging van de bedreigde
belangen, zoowel die van den Staat al van deNederlanders
in het buitenland.
Op een pleeggehoor weed aan den voorzitter en secretaris
Nederlanders • den Vreenide .
door den Minister van Buitenlandsche Zakenverzekerd, dat
in den toestand van de rechtbanken te Constantinopel verH. (Slot)
zou gebracht worden en dat openvallende plaatsen
antler
door Nederlanders zouden bezet worden, want dat de gezant
Bij de officieele audienties bij Z. M. den Sultan spreekt verklaard had niet op zich te kunnen rem de tegenwooronze gezant Fransch tot zijn drogman, zoodat langen tijd de dio-e rechters van hun ambt te ontzetten.
Turksche hoogwaardigheidsbekleeders meenden dat Holland
''Vergen nu, zoo vragen wij ons af, de Nederlanders te
er geen eigen taal op nahield.
Constantinopel te veel, indien zij minstens de niet-herbenoeDe aan den Minister van Buitenlandsche Zaken gerichte ming van den Ottomaanschen onderdaan vragen
slechts
adressen der Nederlandsche Kolonies te Constantinopel en te noode gerioegen Mennen met een regeling die, zoo de tegenSmyrna, die aanleiding gavel ' tot geschrijf
woordwisseling woordige rechters nog twintig of dertig jaren lever blijven,
in de Staten Generaal, wezen op al de bezwaren, die tegen nog twintig of dertig jaren op zich zal laten wachten •
Moet werkelijk nog tientallen van j en zich het feit
dit jaar gedaue benoeming van een Ottomaansch onderdaan
dear
2e klasse tot tolk en plaatsvervanger van den gezant, in te voordoen dat in Nederland, (want wij zelf, onze woningen
brengen waren, zoodat een herbaalde brandmerking van deze en allermeest het consulaat zijn exterritoriaal,) vreemde
onpolitieke, ondiplomatieke en onnederlandsche daad
rechters met vreemde denkbeelden omtrent recht, in
overbodig schijnt.
Fransche taal recbt spreken over Nederlandscbe burgers?
De tweeds tolk is eveneens volslagen vreemdeling.
De gezant scbiint te vergeten, dat die rechters niet voor
Daar de vreemdelingen
Turkije onder het regime van de levenslang zijn benoemd, dat as een niet-herbenoeming
zoogenaamde capitulaties leven, bezit iedere natie behalve dus geen verkeerden uitleg kan gegeven worden. Zijn -wij
tallo- oze andere privilegies zijn eigen rechtspleging met eigen te radicaal indien
meenen, dat de geleidelijke niet-herhof van appel.
consulaire rechtbank
benoeming geen oorzaak tot ontstemming kan geven en dat
eNederlandsche consulaire rechtbanken bestaan voor het al ware dat het geval een del-04*e ontstemmmo. geen gegrootste gedeelte nit een mengeling van Grieksche,
wicht in de schaal moet leggen, waar heL geldCde Nederaansche
Oostenrijksche advocaten, (zie hoofdartikel Neer- landsche taal hoog te houden en te voorkomen dat de
lanaia November 1901) ja zelfs als toppunt van onzin telt Nederlandsche geest bij de Nederlanders in den Vreemde door
strijd met het gezond verstand en met miskenning van bun autoriteiten wordtuitged oo fd
deze rechtbank
den geest van de consulaire rechtspleging een Ottomaansch
Slechts shads eenige jaren heeft de kolonie het doorgeonderdaan onder zijne leden.
dreven dat zij als zoodanig minstens op Koningins verjaardag
Behalve onze consul kent niemand in deze rechtbank ontvangen werd om haar gelukwenschen te uiten, doch
Hollandsch, heeft niemand de Holland 'h wet bestudeerd en alle andere gelegenbeden waren tot dusver de deuren van
•
kan men bij voorvallende gedingen nit in het oorspronke- ons gezantscbap met enkele uitzonderingen
alleen geopend
lijke lezen, laat staan de redenen en drijfveeren, waarnaar voor vreemdelingen met voorbiigaan van de echte Nederlanders.

NEERLANDIA.

De eenige verontschuldiging voor de tegenwoordige lokale
Nederlandsche autoriteiten kan daarin gevonden worden dat
zij de zaken bij hun knit alhier zoo gevonden hebben en
dat er een groote mate van initiatief vereischt wordt om
begane fouten, waaronder de benoeming van een Ottomaansch
onderdaan onze nationale consulaire rechtbank valt, te
berstellen.
tellers echter hier tegenover wat andere mogendheden
ell voor al Duitschland en de Duitsche keizer voor zijn kolonie
te Constantinopel doet, dan kan ik mij niet van de meening
onthouden dat 1111 it bescheiden zienswijze juist en die van onze
autoriteiten onjuist is.
Elk in Turkije gevestigde Duitscher wordt van overheidsaanwege gesteund en vooruitgeholpen ; door voorspraak
beveling worden Duitschers hooge Turk the poster' geplaatst, de minste neringdoende wordt op allerlei wijzen tegen
concurrentie gesteund. Het gevolg hiervan is dat al deze in
Turkschen dienst zich bevindende ambtenaren evengoed voor
Turkije als voor Duitschland werken en dat van den generaal
of tot den kleinsten 1100 )mil toe een ieder, onderling verbonden steunende op het gezantschap, voor de uitbreiding
van Duitschlands handel en grootbeid arbeidt. De Duitsche
ambassade, in tegenspraak met de Hollandsche legatie, die
tot vestiging afradend beantwoordt, meent dat
elke aanvrage
•
zijn beste medehelpers te vinden zijn in de bloeiende aanDuitsche kolonie.
Zoo bet Algemeen Nederiandsch Verbond zich werkelijk
ten doel stelt het leveed houden van den Nederlandscben
geest in en buiten Nederland, het bevorderen van het bezoek
Nederlandsche
Hoouescholen door buiten Nederland
der
•
wonenden, werkelijk pogingen wil don tot bet verkrijgen
van consuls (ambtenaren) die Nederlandsch verstaan, dan is
intewerken op den geest die heerschende is in
het he
let
Nederlandsche gouvernementskringen en zijn 11 ,d
te verleenen aan de voorposten buiten grenzen, waartoe
het dan ook werkelijk in de vergadering van 18 Oct. 1.1.
besloten heeft.
Smyrna, een Nederlandscbe kolonie van ruim 400 zielen,
is door het systeem van de overheden om de kolonie niet
te tellen onherroepelijk verloren. Onder vierhonderd zielen
vindt men nauwelijks een re al die de Hollandsche taal
verstaan. Hoe wil Neerlandia daar waar het niet meer verstaan
wordt deederlanscen
weer wakker schudden ??
d geest
h
N
n
Smyrna, dat zelfs nog een Hollandsch hospitaal bezit, zendt
zijn zonen naar Turksche Engelsche universiteiten, bijna
zonder uitzondering zijn het Levantijnen geworden, in naam
Hollandsch, naar geest en opvoeding een internationaal
mengsel.
Ook de Nederlandsche kolonie te Constantinopel, die ongeveer vijftig zielen telt, heeft op het oogenblik slechts een
In zijn moedertaal sprekend kind.
Onwillekeurig vraagt men zich af hoe het er in de overige
kolonies uitziet, in het verre Oosten of in Zuid-Amerika.
Neerlandia moge, indien het een plaatsje van de aan de
Zuid-Afrikaansche toestanden zoo ruimschoots toebedeelde
ruimte kan missen, het zich ten doel stellen aan Nederland
een denkbeeld te geven van wat er op de voorposten voorvalt, waar de geschikte plaatsen tot nederzetting zijn in den
vreemde voor hen, die het vaderland tijdelijk willen verlaten wat er aan hapert in onze vertegenwoordiging daar
buiten, want daarmede zal elf onze tegenwoordige minister
van Buitenlandsche lakes het wel eens moeten zijn, dat
onze diplomatieke vertegenwoordiging weinig, doch wel jets,
(te Constantinopel) onze consulaire vertegenwoordiging
op en el( plaatsen uitgezonderd, bijna alles te wenschen
overlaat.
De emigratie-statistieken geven aan, dat in de 18 jaren
-1 898 vier
van 1880• honderd tier duizend Nederlanders het
vaderland metterwoon hebben verlaten.
Neerlandia, wat is er van hen geworden ? en hoevele
Nederlanders gebleven ?
Het grootste gedeelte is zeker wel naar de Vereenigde
Staten vertrokhen. Maken wij ons geen illusies, zij die in
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het vaderland armoede leden als landverhuizers in Amerikameer dan hun brood vonden, zijn niet alleen voor onze
taal, maar ook voor onze volkswelvaart verloren.
Is een hoog ernstige en netelige taak voor het Alg, Ned.
Verbond weggelegd in Zuid-Afrika, niet minder van groot
belang zou het zijn, indien bet Bestuur door middel van
onze Nederlandsche Consuls in den vreemde het op zicb
wilde nemen uit te maken, hoeveel Nederlanders ingroepen
van 10 of meer in de verschillende internationale centra
over de g:eheele wereld zijn verspreid als Nederlandsche
buvrgers zijn ingeschreven.
Hoe staat het met onze voorposten in Yokohama, Shanghai,
Manilla, San Francisco, Buenos Ayres, Alexandrie, Cairo,
el c•
Algiers enz. enz. en al die kolonies, die evenveel
zouden kunnen genoemd worden, die het vaderland naar den
vreemde heeft uitgestoken.
Aan hen zende het Alg. Ned. Verbond zijn werfboekjes
en zijn statuten en tijdelijk zelfs kosteloos zijn Neerlandia.
Voor ben het Alg. Nederl. Verbond de vraagbaak, de
beschermer, de voorvechter in het vaderland, want, hoe
gewichtig ook de voorposten zijn, zij worden door onze
regeering vergeten, hoe gevoelig die voelhorens zijn, men
let niet in het vaderland op hun fijngevoeligheid.
naar zulk een steun, die zij ,o zees behoeven
Be ell
zouden honderden van plaatsen leden voor het Alg. Ned.
Verbond gewounen, afdeelingen gevormd kunnen worden, die
als een net over het geheele aardrijk verbreid, hun eigen
belangen zouden kunnen verdedigen en de belangen van bet
d 'la 1d zelfbewaster zouden kunnen voorstaan.
va
Een Nederlandsch reiziger zou, waar hij ook aankwam,
rand en daad
an afdeelingen kunnen vinden, waar hi
d
we geholpen door Nederlanders in den vreemde, die Nederlandsche onderdanen zijn gebleven, omdat het Mg. Nederl.
vervreemden.
Verbond Diet toeliet, dat
Maar daarvoor is bet noodig dat het Alg. Ned. Verbond
zonder voorbehoud , zonde r
rondborstig hun partii
ac to de schermen te
Wat helpt het te ijveren voor Z.-Afrika, daar men niet
ft. Want
in waarheid
behouden kan, wat men
nog
hee , zoo
de Nederlandscbe overheid niet de waarde wil inzien van die
verspreide Nederlandsche nederzettingen, dan moet voortaan
elk zich in het buitenland vestigend Nedeilander beschouwd
worden als een verloren ziel voor taal vaderland, als
een verlies voor de volkswelvaart en de ma,cht van het
Nederlandsche yolk. Caveant consules ! ! !
H. A. CoomANs DE flurrEH.
D
Constantinopel, December '02.
Uit de Eerste Kamer.
131j de begrootingsdebatten in de Eerste Kamer zijn Nederlandsche
belangen in den Vreemde ter sprake gekomen, waarvoor bet
A. N. V. reeds lang striidt.
Om[rent onze vertegooroordiging te Pretoria heeft de beer
Vlielander Hein als zijn meening te kennel' gegeven dat het gevoel
er tegen opkomt, dat wij juist bij onze vrienden en stamgenooten
worden vertegenwoordigd door een vreemdeling, zij bet dan ook
deBelgische Consul. De Afgevaardigde toonde de noodzakelijkheid
aan, dat er iemand is in wien de handel volkomen vertrouwen
ban hebben. De Consul van een vreemde mogendheid nu is niet
vrij. Hi is in de eerste plaats ambtenaar van zijn eigen regeering
en niet onbevangen: het hemd is nader dan de rok. In het oude
Transvaal begint zich nu de vredestoestand te zetten en an bijgt
naar nieuw leven en herstel. LTit den card der zaak komt daar
nu een terrein waar een wedloop zal gehouden worden van handeldrijvende natien. De spreker drong daarom ten sterkste aan op
spoedige benoeming van een Ned. Consul zoowel te Pretoria als
te Lourenco Marques.
De Minister van Buitenlandsche Zaken, de beerMelvil van Linden,
verdedigde den tijdeiijken toestand door er op to wizen dat indertijd
de omstandigheden er niet naar waren om in de waarneming van
het consulaat te Pretoria op de gewone wijze te voorzien. Van
Britsehe zijde worden alle Nederlanders vow- verdacht gehouden.
De lielgische Consul-generoal was de, beste ^ laatsvervanger en
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geen klaeht heeft de Minister vernomen aaruit zou zi-jn of te
leiden, dat de Ned. belangen te Pretoria Diet naar behooren ^
waargenomen.
Tocb verklaarde de Minister het noodig en hoog tij, ddat z e
weder door een Nederiander worden behartigd. Een
con sulair ambtenaar zal naar Zuid-Afrika gaan om den toestand op
te nemen en dan is spoedi g de ge
wensehte benoeming te wachten.
Voor de zaak van het Gezointschap te Konstantinopel heeft de
beer Van der Does de Willebois een krachtig woord gesproken
en de aandacht der Kamer gevestigd op de ontstemming gewekt
door het felt, dat aan het Nederlandsch gezantschap een eerste,droginan verbonden is, die tot de Armenische nationaliteit behoort
en (hit aan hem de waarnenting van het gezantschap tijdelijk is
opgedragen geweest.
De Minister heeft toed de beschuldiging weersproken als zon
de regeering deze benoeming over een nacht ijs zijn gegaan.
Zij heeft wel degelijk de vraag gedaan of het Armenier-z-ijn het
sums minder wensehelijk maakte tot de benoeming van den bewusten
persoon over to gaan. En de gezant heeft zich heroepen op het
felt, dat bi.j de ander() gezantse happen verscheidene
A rmenis
che
eerste tolken zijn en eon list van 70 Armeniers overgelegd, die
alien hooge betrekkingen bekleeden in het Ottomanisehe
„ Hadden wij" sprak de Minister, „een Nederlander beschikbaar
gehad, die een 4- of 5-tal ja p er' bij het gezantsebap in de leer
was dan zonde doze zekervoor de benoeming bet meest in aanmerking gekomen zijn, maar de thans benoemde titularis been,
ons land reeds gedurende 5 of
•
6 jaren
behoorlijk gediend en was
de eenige persoon die op dat oogenblik voor de betrekkingrn
aanmerking kon komen, welke hij dan ook gekregen heeft''.
13ij de Porte is van geen ontstemming sprake geweest en van
Turksche zijde is bet optreden van den heel . Carabetian met voorkomendheid behandeld.
Het bezwaar van zijn niet-Nederland-zijn ware op te betren
door hem to natundiseeren als Nederlander.
„Maar," zoo hesloot de Minister, „ er is een adder middel, dat
moor voor de hand ligt, n. 1. v ersterking van het gez an ts chap to Konsta-n tinopel met een ambtenaar, hooger
in rang dan de drogman. Tot nu toe kon dat niet g ob eon
bij gehrek aan personeel en zelfs op ditoogenblik zou ik niet
weten naar een secretaris to vinden, die voor dat doel gedetacheerd
zou kunnen worden. 'Poch is het mijn voornemen, doze zaak to
regelen, bij de volgende begrooting hoop ik golden
aan to vra g en voor de aanstelling van een secretaris.
waardoor aan de geopperde bezwaren volkomen tegemoet zal
worden gekomen."

is, dat onze kolonie het Nederlandsch onderwezen wordt,
vooral wanneer thins het moederland finaneieelsteunt. Onze taal
is steeds verwaarloosd met dit gevolg, dat zelfs de beschaafde
Standen op Curacao slecht Nederlandsch spreken, dat el op de
Bovenwindsehe eilanden nauwelijks menschen to vinden zijn, die
een wooed van onze taal verstaan, in tegenstelling bijv. met het
Fransche deel van St. Martin, wear men elken neger in het
Fransch kan aanspreken.
Naar aanleidin g„
van doze woorden zei de Minister : Wanneer
de kwestie zoo was, dat in de kolonie Curacao een inlandsche
taal bestond die een zekere mate van ontwikkeling had, die
besellikte over zekere literatuur, waarin gedachtenwisseling met
de huitenwereld mogelijk was, dan zou het zeer erns 'g de vraag
kunnen zijn, of bet aan zou gaan om, in de plants van die
inlandsche taal met eenige kraeht onze moedertaalte schuiven
maar zoo is inderdaad de toestand niet. Er wordt eentaal gespi oken, die buiten de kolonie niet of misschien door enkele
personen op de omliggende eilanden verstaan wordt, een taal
die ill het geheel g oon literatuur bezit. Al s nu de bevolking
geen andere taal kent dan dat dialect, dan ligt bet voor de hand
dat het behoorlijk leeren van een :Indere taal noodzakelijk is one
die bevolking een ruiner blik, een betere ontwikkeling ook op
handelsgebied to geven. Nu kan men redetwistenover de vraag,
welke taal dan daardoor in aanmerking zou komen, doh van
doze )lairs kan natuurlijk niet anders dun de Nedeilandsche
taal daarover aangewezen worden. Dit is naar mijn mooning
niet alleen een kwestie van wat moor of minder liefdevoor
ooze moedertaal, maar veeleer een zaak van zeer groot belang
met het oog op de toekomst van de kolonie".
In het vervolg zijner rode woes de Minister or op, dat het
bijzonder 11 derwijs, dat in de kolonie onwaardeerhare diensten
bewijst, bij een nieuwe ro g oliii g niet to zwaar zal belast worden.
Ton slotto verklaarde hi' de konnis der Nederlandsehe taal
noodig to achten voor de verheffing der geheele bevolking van
de gosoleerde eilanden. „G-aarne, zoo eindigde de Minister zijn
rode, goof ik toe dat dit voor de Bovenwindscbe eilanden minder
geldt dan voor de Benedenwindsche. omdat men daar niet met
eon dialect to doer heeft, loch met een der Wester, the talon,
hetzij Engelsch of Fransch; ofschoon ik toch niet kan nalaten
op to merken, dat het voor het vaderlandsche
hart zeer onaangenaam is to ontdekken, dat
daar wel een Westersche taal wordt gesproken, maar niet het Nederlandsch, en dat doze
taal daar zoo weinig verstaan wordt dat de
rechtspraak geschiedt in een vreemde taal."

Bijzondere opmerking verdient de gedachtenwisseling over het

owlericijs

de Ned. Irwl op de Bovelocindsche

De beer lookers zei o. a. het vol g ende over doze kwestie :
dien de zaak doze was, dat het gebruik van de Ned. Taal op die
eilanden achteruitging
dientengevolge to vraezen was achteruitgang van den Nederlandschen invloed en verzwakking van het
Nederlandsch g
ezag, zou. ik zeker krachtige
ma
atregelen
kunnen
goedkeuren, om dat kwaad to verhinderen, maar dat is in het
geheel het g oval niet. Die bevolking, die g oon Nederlandsch kent,
is niettemin zeer g ood Nederlandsch g
,
ezind wenscht
Nederlandsch
to blijven.
wint giootendeels den kost op zee of door werken
01) :Indere eilanden komt daar voortdurend aanraking met
personen, bij wie het Nederlandsch hun Diet veel haat en wel
uitsluitend met dergelijke personen, zoodat Nederlandsch, met
veel moeite op school aangeleerd, weer vergeten zou worden.
Het antwoord van den Minister van Koloni6n, den beer [denburg, op doze bemerkingen mag voor het 4. N. V. een reden
tot verbeuging 'z1 n.
De Minister beriep zich op het rapport van professor Went,
dat zo g t: „Een groot aantal kinderen ontvangen in het geheel
goon onderwijs en op bet meerendeel der scholen wordt het
onderwijs gegeven in een patois, het Papiamentsch, waarin geen
booker verschenen zijn, die op landbouw of natuurkennis betrekking hebben. Eon organisatie van het landbouwonderwijs zal
Barr ook pas mogelijk zijn, wanneer bepaalde voorwaarden verbonder -worden aan het subsidieeren van bijzondere scholen."
Het rapport zegt verde,r, dat het geen ongerechtvaardigde eiseh
,) 1)r. Hendrik Muller. 1)cl:end oln zijn betrekking tot Zuid-Afrtha,
lid (() k der Consulaire examen-eounnissie. s( I hri.j
ft na gevraagde inlichting
„1)e gekozene , Mr A. van de Sande Bakhuizen, zeer van den hekenden
„1,eidschen hoogleeraar, is wel reeds eerst kart geleden otlicieel aangesteld
,,t ot leerling-eonsul, lunar het evtinen (laarvoor heeft hij reeds eenige jaren
„geleden met goed gevolg algelegd en daarna eenpaar jaren :um het -Neder„hind ,;ehe Consulaat te New-York gewerkt, waarhij
hewijs heeft gegeven
loo )t
gesehiktheid. ijver en groote helangstelling vow .taak.
Red.
„naar 4h , dertig."

.1,71
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Hollandsch of Afrikaansch.
vorige aftevering is kennis genomen van een woordenOns Land tusschen Afrikaander, die voor
wisseling
't gebruik van het Hollandsch ook als spreektaal pleitte of althans van een meer op Tiollandsch gelijkend Afrikaansch -en J. W., die alleen het bestaande Afrikaansch als spreektaal
wilde bonder en het ook als schrijftaal later dienen, al acht
hl kennis van het Hollandsch gewenscht.
Latere nummers van Ons Land hebhen het vervolg op
dozen belangwekkenden strijd gAracht. Eerst mengde
een derde in de kwestie. Doze , die zich R. teekende , voelde
evenals J. W. veel voor het Afrikaansch, maar de maul
waarop J. W. het schrijft gnat hem te ver. Ook vindt hij
W. verdedigt zich daartegen op
haar soms onlogisch.
de hartstochtelijke wijze die wit) reeds van hem kennen.
Hen i mar voorbeelden uit doze polemiek.
heef't bezwaar tegen de spelling grammaties inplaats
van grammatisch. Waarom ch niet behouden, vraagt
11 ,.1. W. antwoordt ; omdat die oh Diet uitgesproken
wordt. De ch 1111 Ill bovendien geheel uitbannen ; de g is
hem genoeg, want 't onderscheid dat er in Holland nog
nicer. Ook
•
oll is bestaat in Zuid-Afrika
tussehen g
n
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de c clot J. W. weg, ze wordt volkomen vervangen door s
of k. Waarom twee letters om een denzelfden klank nit
te drukken?
Verwonderlijk echter, dat deze zelfde •radikale J. W. nog
onderscheid maakt tusschen di en die, het eerste als het
lidwoord en het laatste als aanwijzend of betrekkelijk voornaamwoord. Hij zal dus b.v. schrijven • „di vrou, die". Zijn
voornaamwoord
reden is : „As ek di lidwoord net soas
en bijvoegelike naamwoord (sic) gebruik,
sou
dan
daar
• gin
end an di verwarring wees ni." Toch gebruikt J. W als
aanwijzend voornaamwoord ook daardie".
pleit eitWJ. voor
Tegenover R. die de z wil behouden
W. de s,
omdat er niet een Afrikaander op de duizend is die de z
niet als s uitspreekt. Hij komt altijd inaar weer terug op
zijn eisch „di taal te gebruik net soas sij is." En hij vervolgt : „Moeni praat van di taal te verbeter ni, tensij dit
ism dit
woordeuitdrukkingskrag te verrjke. Boas
di taal is, is sij een van di mooiste en eenvoudigste wat
daar bestaan. Maar, al was dit ook di leelikste, dan betaam
dit ons nog om dit lief te beh, omdat dit onse taal is."
*

*

*

bijzaken.
Afraand,
Maar deze strijd met R gold
slechtsdel
ik
die de hoofdzaak aan de orde had gebracht, kwam eindelijk
zelf weer in het krijt. Blijkbaar had de toon van J. W.
hem vanverder debat afkeerig gemaakt, en ook heeft
hij niet veel lust zich in een geregelde polemiek te begeven.
Hij had van dr. Viljoen's rede alleen de wijze van behande•
ling geprezen.
Hij wenschte wel, dat hij daarom ook den
schrijver J. W. kon loven. En dan vervolgt Afrikaander •
Om te spreken van de grammatiea van Kaapseh Hollandsch schijnt
'LIU de grootste ongerjjmdheid. Overigens bestaat er blijkbaar zulk
een verschil tusschen J. W.'s opvatting van het schoone in de taal
en mijn eigen denkbeeld er over, dat het all redeneering over het
hoofdonderwerp onmogelijk maakt, er bestaat een gemeen stand punt
van argumenteeren.
Neem slechts de kleine woorden r ik" en „hem". In vorigen
brief koos ik de zinsnede „Ek het dit ver hom gegee", als voorbeeld
van het noodeloos verlaten van het zuiver Hollandsch en tevens
van het schoone in die taut J. W. echter gebruila die woorden bij
voorkeur alsof het streven zou zijn van het Kaapsclie Hollandsch
zoo ver mogelijk van de oorspronkelijke moedertaal af te wijken.
Nu. wat ook de ondervinding van J. W. moge zij n, ik moet het
eerlijk verklaren. dot ik in den dagelijkschen omgang lunar zelden
ho"
de woorden „ek"
m boor g ebruiken, en indien zoo dan was
„
het school zelden maar meest in de binnenlanden,
waar ik nog al
cenige ondervinding meen opgedaan te hebben.
lk gevoel hoe moeielijk het zou zijn. te midden van de vele uitcenloopen de spraakwijzen, een ,juiste uitspraak over een algenieen
gewenschten vorm van het Afrikaansch-Hollandsch to verkrijgen,
dock indien het uitvoerbaar ware zou ik wel gaarne wiliest zien
^
eene volksbeslissing over de wenschelijkheid al clan niet die paar
woorden te behouden boven de oorspronkelijke.
lk meende dat ik mij wat sterk uitdrukte over de afwijking van
bet Afrikaansch-Hollandsch, doch indien het zou blijken dat de Afri
kaanders bovengemelde woorden in zijn veranderden vorm verkozen
boven den eersten, zou ik bet moeten erkennen dat gemelde taal
inderdaad hopeloos verdwaald is van do moedertaal en dat hot sus
ook hopeloos is voor een enkelen persoon verdere pogingen wan to
wenden om den steeds toenemenden achteruitgang dier taal te stuiten

De slagvaardige J. W. laat op zijn antwoord niet lang
wachten. Het is karakteristiek .,renoeg am het in zijn geheel
op te nemen.
Kaapstad, 5 Jail. 1903.
_An di 1,_:diteur.
Meneer, —Jou korrespondent A frikno mler 1110011 dal, dit absurd is

oln to meat van „di grammatika van die Afrikaasise taal". Mar dan
moetassemblief vertel, rrarrrorrr dit absurd is. Waarom is dit
absurd om van di grammatika van di Engelse taal to praat ni? Of
is Afrikaander van gedagte, (let 01150 teal ni net so goed sijn taalre'els het ni, as Engels en eenig under taal ? As dit di geval is. dan
Daar
kan ek how_ ni komplimenteer op sijn kennis van Afrikaans
bestaangin taal in de wer gild wat sijn re'els het Di, en de
reels van 'n teal is sijn grammatika. sus het elke taal sijn grammatilm.
As Afrikaander hierop autwoord. dat onse taalre'els nog ni vollediglik
in 'n boek gedruk is ni, dan wil ek iii daaroor strj ni ; ma ar dit
nee10 ni weg ni, dat de re'els bestaan. Ek sal dosijne en dosijne reels
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kan opnoem sonder di minste moeite, mar dit, son buite di soon van
die brief wees. Laat mij net 'n paar voorbeelde gee:
1. Selfstandige naamwoorde, wat met e in di enkelvoud ent seem
s in di meervoud, soas tante, tantes; siekte, sidles; iredurre, wedmees.
2. Woorde wat met g out. voorafgegaan dour dubbele of lange
klinkers (sons aa, ee, 00, ie, oe, raid verwerp di y sogou as jij e daaragter
voeg. So het ons : Vraalf, vra'e; leeg, le'e; droog, dro'er; riieg. vlie'e;
rroeg, vroe'e; tuig, tui'e.
3. Di vorm van di werkwoord na ek sal ook di vorm wees na
en hij: ek is, jij is, tai' is.
As eenigeen, wat Afrikaa,ns prant, ni di gebruikelike re'els wil
volg ni, dan )rant
ongrammaties. Als
seg siekten,
plans
van siektes; of train e.
lags van tuie; of je bent in p lans van jij is;
dan maak hi'
esel van homself.
Afrikaander hou niks van di sin „
ek het dit vir hom gegee" ni.
Wat mankeer dit dan ? Moet dit dan woes: „ik hob het hem .gegeven ?" Mar dan is dit Hollans. en ni Afrikaans ni. Of moot dit
woes: „ik het dit vir hem gegee?" Mar dan is dit basterd Hollans.
basterd Afrikaans. Nee, meneer editeur, „ek het dit vir horn gegee"
is korrekte Afrikaans, en dit klink regte g ood in mijn oor. en—ek
is seker— ook in joue. Dit is di taal van di Afrikaner in di Kaapstall, van di Afrikaner in Bloemfontein en van di Afrikaner in
Pretoria ; en as ons non daaran gaan pouter. sal ons oneindig nicer
kwaad does dan goed.
Di skrijftaal en di spreektaal van Holland verskil aansienlik van
elkaar. Afrikaander wil dat ons een van daardie twee tale
bier as spreektaal moot invoer, watte eene moot dit woes? As ons
di boektaal wil leerpraa,t, dan sal ons '0 spreektaal probeer om te
krij wat daar selfs Holland ni is ni. As 0118 spreektaal van
Holland bier moot invoer, dan moot ons eers naar Holland verhuis
om dit daar aan te leer. want, sonder om dit te doen, zal ons nooit
in di ewigheid daarin slam' ni.
En, al kon ons ook sonder moeite en las once spreektaal laat
laat plaatsmaak vir di Hollanse, wa,nrom sou ons? Is once spreektaal dan net so goed as di Ilollanse ni? Nee! Afrikan,nder, jij
waardeer ni jou taal genoeg ni (as dit jou taal is) onldat jij ni
genoeg aandag daarop bepaal het ni. Daarom is dit ook, dat
prnat van „afdwaal van Hollans'' in plaats van .oats suit nit
n g" geHollans", en daarom is dit ook dat ,jij woord „agteruitga
bruik, waar jij „ontwikkeling" of „wasdom" moes seh.
* *
*

Dat vele Afrikaanders er echter nog lang niet aan toe
zijn om zich af te vragen wat hun taal zal wezen, Hollandsch
•
maar wel Engelsch of Afrikaansch of een
of Afrikaansch,
mengehnoes van beide, zou men opmaken nit het volgende
programma van een kerstviering te Helderberg, in StellenBosch. Er was een kerstboom, zoo lezen wij in het verslag
dat een aanwezige er van in Ons Land geeft, en die boom
„ging vergezeld van een succesvol entertainment". Ziehier
het programma, uitgevoerd door en voor Hollandsche Afrikaanders :
1 Duet.
2 Recitation —The Class.
3 Dialogue. The 1 dolls.
4 Tableau. Out of the deep have I called thee
5 J. lirimacombe & M. Roos.
6 Dialogue- Topsy's first lesson.
7 Action Song. Infants.
S Dialogue. Die Ruzie.
9 Duet.
10 Tableau. The tea Party.
11 The Japanese fan Infants.
12 Recitation.
13 De Klagende -Vrouw.
interval.

14 Duet.
lb Recitation.
16 Tableau.
17 The Doctor.
18 Dialogue. Stirring the Pudding.
19 !loop Drill. The Class.
20 Duet.
21 Brightest & Best.
22 'Cal-dean. Father Christmas.
23 Hymn. Zouden wij niet vroolijk zinger!
*

*

De heel- C. H . eitz, oud staatssecretaris der Zuid-Afrik aansche
Republiek en oud president van den Ora* Vrijstaat, boo pt
bloemallerlei
lezing van verzen van
• schrijvers — zooals zijn bundel
Sestig uitgesogte Afrikaanse Gedigte — maar een verzamelino.
eigen verzen, Oorlogsgedigte. De verzen zu- n gesteld in het
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friknansclo, Hollandsch of Engelsch. Menigeen van die verzen
is al gedurende den oorlog naar Europa overgewaaid.
Eigenaardig dat in den bekenden bundel Sestig uitgesogte
Afrikaanse Gedigte geen enkel vers de naam van den
dichter staat. Het 11)kt een brok literatuur van een oervolk,
waarvan niemand meer• de namen van de schrijvers kept
het col heeft het voortgebracht. Maar we denken , dat van
(Te lichten de makers 1_100' uit
lea' zestio. Afrikaansche
(
(
te vinden zijn. Misschien kan de heer Reitz zelf, Inj eon
volgenden druk, wel een aantal namen opgeven.
Verscheiden verzen zijn van Oom Jan wat versies maak,
Well
Groenberg bijlli
zijilde Hoogenhout, onderwiljzer
in de Kaapkoknie. Van 1?eitz Zell etteliike bewerkingen van
Engelsche verzen, b V. Maas Geswint sijn POrt, die
Steweitjie van Sannie, Jan Jurgens enz.
AToest de fieer Peitz zich in den strijd tusschen Afrikaander
zijde van Afrikaander
en J. \V. inengen, hij ging vast aan
Afrikaansch als spreektaal, maar
staan. Hij wii wel
gezniverd op het Hollandsch. Daarom acht hij onderwijs
he', I lot lamisch zoo noodig, tevens een vereenvoudiging
van do 1 olbindsche grammatica. De ingewikkelde grammatica
van lilt tegenwoordige Hollandsch en de omslachtige schrilfwijzo maken de taal yoor de Afrikaanders moeilijk te leeren.
De hoer Reitz zou, eyenals Afrikaarrder, willen, dat de
Afrikaanders zich toelegden op zuiverder Hollandsch spreken.
ld plaats van ..ons is - wil lid in de spreektaal wij zijn",
naar hij in eel' gesprek eels medezoottis de heer _Reitz
daar in de Kaapkolonie gehoord 'weft.
deelde — nog hier
IN is tegen de Patriottaal.

A

*

*

Ill tonderwijs in bet Hollandsch is in de Kaapk(donie
't elders kon Nv ezen. Dat blijkt
al even schoolsch en dor
Ons Land, die onnoemeNk
nit eon ; " rtikel van ientand
de onbenulligheid van de inspecteurs — menschen (lie geen
nail de
er over oordeelen lo' ell
Hollandsch kennen
kaak stelt. Zoo schrijft hij
Eon inspecteur. Cell doctor. springt met het I follandsch al heel
wonderlijl: : Ilij doet 1€_s schiftelijk (natuurlijk !): ergens hl
een hoi , e(ligil of eutbei'edig(1_ vertaler maakt liij zijn stellen vragen
Una' . ell laat (lie ill (l(' Hassel) heantwoord('n. I )ie anhvoordeu
warden ineegenomen en door den vertaler nagezien.
Zoo's vertaler is iliet op (le lloogte van de eischen (ler verscliillende
Hasson, zoo is het to verldaren, dat we hij Matriculatie bv. vragen
kregen ',Lb; (le volgende:
„Lxplain \vhy the Dutch word. for „night" is masculine.''
1(:xplaiu w19,- the Dutch word for „time" is masculine."
\Vat een onzin ! Alsof het nog niet genoeg ware, (tit de ,jongens
(ler woorden lcennen, schijnt zoo 'n doetor to willen,
het gesl(o
ontwikkeling ervan zouden wet mi.
dat ze ook nog (le
een)e(Atje ill (le -war als hi' gevraagd }lee 't.
Sonts raakt
^
of the Dutch verb for
„A N/rite the past tense and_ pastparticiple
„to show"— Eon jongen steekt zijn rian(1 op en zegt, : „Sir, t know
four verbs for „to show", whycli (lo you want?".

daarmede
Deze gebrekkige kennis van het Hollandsch
gepaard gaande voorkeur voor schoolsche •regeis bij de
inspecteurs maakt dat de onderwljzers co o het }run Vaal'
den zin te maken er zich op toeleggen de leerlingen op de
driller' . De inzender in Ons Land zegt er van:
spraakleer
Ilet, ergst is nog (lot geon enkel_ on(ler\vijzer Limns goe(1
onder\vijs durft te geven, (1.1 on(lerwijs volgens (le directe methode
enz., een met liode t}eL1ls (loor de Engelschen
Berlitz,
Transvaal algenteen top42;epast.
levende taal lima met eon leven(le inethode onderwezen
worden niet het woor(1 horse is paard, inaar het (lier, afgebeeld
}let voorlverp; ales
of levend niet, het woord ear is oor,
inoet aanschou\velijk- zijn en van Atianschouwing uitgaan.
Waag het, eel ' s zoo tanlonderwijs to geven (( A n tocli inoest het
stoIciinsch:
zijil hoekje islet
zoo zijn) --- de inspecteur (lrukt je
\A rite the genetive case of the Dutch word for „the".
Oinler het 1)('1t.,1,11 systeem stall we laingeslagen. I dejongens
geslachtsregels,
mall] . -met: (le, dos, den, don, met
(Bin zijii
Maar leer ze gees taal,
1-liaar1c1overijen (le rapport en over 11w oinlerwijs inissehien good.
-4

T7-

Si*

Een opwekking.

V

(.1 11 G1111 11 reeds, hetzij op aanvraag of door bemiddeling
van de secretarissen der Afdeelingen, het boekje fiebben
ontvangen, waarin de namen der leden van het A. N. V.
(lie in Nederland wonen. zijn afgedrukt.
Deze uitgave is de uitvoering van een besluit, genomen
in de laatste algemeene vergadering der groep en hoeft ten
doel de leden bekend te maken met hun medeleden en hen
te een handleiding te bezorgen bij het is p ores en aanweryen van nieuwe leden.
1k wil over deze ledenlijst een enkel woord in 't midden
brengen.
Valt er clan over zoo'n naamlijst nog iets belangrijks to
zeggen ? zal men vragon.
Zeer zeker , men kan ze zelfs bestudeeren als een terreinkaart, wanneer men 't goed 'went met het Verbond en wil
meewerken om onze beginselen in ruimer kring te verbreiden,
want wij mogen niet rusten voor het ).elreele Nederlandsche
Yolk wakker is geschud en doordrongen van den plicht onzen
stall tot nieuwen luisterte brengen.
Niet ieder kan dit door machtige woorden of groote daden,
maar elk once leden is in staat door de gedrukte ledenlijst
do kaart van het land te leeren kennel ' en veel nog onontgonnen terrein te ontdekken, waarop hij werkzaam zou
kunnen zija door onbewust-daarheen-levenden opmerkzaam
te maken op het bestaan van een Verbond, dat reeds •jaren
lang verzamelen blaast om alle geestellik weerbare mannen
en vrouwen op te roepen tot handhaving en verbreiding van
de Ned. teal en tot behartiging der belangen van den Ned. stall}.
In de noordelijke en zuideliike provincien ,(Groningen,
Friesland, Drente, Overijsel, Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg) is onze roepstem nog maar zwalc of in het geheel niet
doorgedrongen. Onder de grootere en kleinere steden die niet in
de ledenlijst voorkomen moeten worden genoemd: Dokkum,
Harlingen, Franeker, Meppel, Oldenzaal, Almelo, Nuilenlyarg,
•
Wijk bii* Duurstede,
Edam, Muiden, Brouwershaven, Goes,
• zoo terloops op die names
Zevenbergen . . . . Ik schrijf maar
welke me bii cen blik op de kaart in het oog vallen en vergeet
tal van welvarende dorpen waar Ne derlandors wonen, die
het stelli<r met ons eons zijn, maar die het Verbond niet kennel.
Vele belangrijke plaatsen tellen maar eon paar leden. Provinciale hoofdsteden als 's-Hertogenbosch, Maastricht en
•
Assen brengen het niet verder
clan tot 2, 4- en 5 leden.
Waar Iljn de leder' , die in deze voor de dagelijks werkzame
bestuurders zoo ontmoedigende onverschilligheid Bens verandering willen trachten te brengen door verlaten posten en
onverkende terreinen voor hun rekening te nemen ? Ik weet
we (Tat leden-werven nooit het hoofddoel mog worden van
het A. N. V. Maar hoe kunnen de denkbeelden doordringen
X115 niet Veil,stanq.,renooten tot litisteren gedrongen worden !
En dat kan men toch het best door ze eerst het lidmaatschap
te does aanvaarden.
Het aantal leden in Nederland loopt langzaam maar zeker
mar de 2500. Belachelijk klein is in vergelijking van dit
getal het aantal afdeelingen. Er zijn er maar dertien. I)it
ongeluksgetal moot verdwijnen 1 ). Oostelijk Flakkee en Leerdam
en Omstreken geven het voorbeeld lioe in betrekkelijk afgelegen oorden Verbondsinannen zich kunnen aaneensluiten.
Plaatsen waar een afdeeling niet langer mag uitblijven
zijn: Alkmaar (11), Amersfoort (6), Apeldoorn (15), Appingedam (8), Arnhem (29), Baarn (7), 13reda (46), Brielle (18),
) Het is verdwenen door de oprichting der Leidsche Student enafdeeling. (Zie onder Mededeelingen.)

19

NEERLANDIA.

Bussum(12), Delft (21), Deventer (21), Enscheda (26),
Gouda (26), Groningen (42), Hardingsveld (9), Heerenveen (8),
Den Helder (12), Helmond (13), Hilversum (10), Leeuwarden 14), Loosduinen (10), Middelburg (8), Naarden (8),
Utrecht (155) en Zwolle (52). (*)
Het aantal tot vorming van een afdeeling is wel 20, maar
door zich alvast te vereenigen zal men licht de aandacht
•
op de goede zaak vestigen, vooral
door de plaatselijke pers
te hulp te roepen,
als men dan de omstreken erbij neemt
eikaar gezet.
heeft men spoedig een stevige afdeeling
Als de wiler maar is.
Verwondering moet het wekken, dat steden die ver over
de 20 leden tellen nog geen neiging tot vereeniging getoond
hebben. Van Breda Not men eon 25 cadetten en van Utrecht
de StudentenaMeeling aftrekken Oyler leden ongeNvenscht
tusschen de burgers ingedrukt staan), maar dan blijven daar
nog genoeg leden over om een
•
burgerafdeeling
in het level
te roe )en.
Het is in ernst dringend noodig, dat de troepen verzameld
eil ingedeeld
•
worden.
Vereenigd kan or kracht van ons uitgaan, losloopend bhjft men zoo licht onwerkzaam toeschouwer.
Herinnerd zij bier, dat afdeelingen over 2 / 5 van de bijdragen hares leden kunnen beschikken
• hot werken in
voor
eigen kring, dat inbuitengewone gevallen het Hoofdbestuur
geldelijk steunt en dat te alien tijde een spreker kan worden
gevraagd om de stichting of uithreiding eener afdeeling door
uiteenzetting der Verbondsbeginselen te bevorderen.
1kstel voor binnenkort uit naam van het bestuur
een rondschrijven te zenden aan velen in het land met verzoek
zich met hekende medeleden uit hun omgeving te vereenigen
tot stichting eenerAfdeeling. dit schrijven wordt gevoe,gd
(Tit ontwerp -NTLn een afdeelings-reglement. Gemakkolijker
kin het hun al niet getuaakt worden.
Dat de vrijwilligers zich gereed houden
1 Fehr. 1903.

C. VAN S0N.

Swietarisccin

yiefp

A.

r)
cijfers t usschen lut,a1:jes stellen het .,tantill leden voor op
1 Jan. 1903.

UIT VLAANDEREN.

V

laanderen verloor deze maand met diepe smart een zijner
waardigste zonen. Den 16en Januari overleed Julius Vuylsteke, de man met den helderen geest, het reine, warme
hart, het stoere, groote karakter. Zijn Vlaanderen was hem boven
ap es lief hij wijdde er aan, zijn gansehe Leven lang, zijn schitterende
dichtergave, zijne vrijzinnige overtuiging, zijne wetenschappelijke
werkkracht, zijne veelvuldige talenten bij woord en daad. Arm
aan goed, strooide hi' met opotierende mildheid zijne geestelijke
rijkdommen 114 voor zijn y olk. Zelfs zijn uiterste wil, een toonbeeld
van nederigheid, bewijst zijne zorgende, liefde voor bet Vlaamsche
volkskind. Daarin richt hi' tot de „viienden en kenni,sen, die zonder
zijn bepaald verbod, wellicht zouden bijgedragen hebben tot het
bekostigen van bloemen of van een gedenkteeken, bet verzoek
dat zij hunne giften zonden besteden „aan eenig iiutti g Vlaamseh
vrijzinni< , werk, bepaaldelijk aan de ondersteuning van bet \VilleinsUonds." Dakelijk gavel] eenige vrienden van den grooten afgestorvene aan dit verzoek gehoor en openden eene inteekenlijst
tot het stiehten van een „ nrylstcl,T-Fonds" dat goedkoope Vlaamsehe volksboeken wil verspreiden. De liefde en de eerbied. Welke
Vuylsteke west in te boezemen, zijn zoo groot, dat voor het verzenden van den eersten omzendbrief reeds 10430 ingesehreven was !

Binnen kort zal ook de 2e atlevering van het vierde deel zijner

„Ferzamelde Prozaschriften" verschijnen met een portret en eene
levensschets.
Het Algemeen Bestuur van het Willemsfonds zal eene bloemlezing nit zijne gediehten en uit zijn proza in het licht zenden.
Voor den druk zijn verder nog bestemd zijne verhandelingen
over de ware beteekenis van den Gulden Sporenslag en andere
onuitgegeven historisehe bijdragen.
„,1/4

*

Tengevolge der kloeke bonding van luitenant Weiler tegenover
de wetsverkrachtin g in de Antwerpsehe Burgerwaeht, die wij in
een vorig nummer aanstipten, had generaal Verstraete zich in het
openbaar eene besehuldiging van „kwade trouw" laten ontvallen
aan het adres van luitenant Weiler. Daarvoor werd hi' door den
vredereehter van het 2e kanton veroordeeld tot het betalen van
1 frank boete aan den heer Weiler. Te dier gelegenheid stemde
het bestuur van den Gentschen Tak A. N. V. een adres van gelukwensehin gen aan luitenant Weiler voor de kranige verdediging
onzer gesehonden taalrechten.
*

*

„ De Bruid der Zee" van Jan Block y werd met overgroot sucees
opgevoerd to Rouen. Over eenige dagen koint Block y de vijf en
twintigste opvoering van dit gewrocht te Gent besturen ook
te Brussel zal weldra de vijf twintigste vertoohing plaats hebben.
In Brussel heeft dezer dagen de honderdste opvoering van
„Herbergprinses" ilaats.
Bij elk dezer gelegenheden zal den toondiehter eene sehitterende
hulde worden gebraeht.
*

*

Drie afgevaardigden van den Westvlaamsehen Boogstudentenbond zijn bilj den beer volksvertegenwoordiger Colaert van leperen
yeNN-eest om inlichtincren te bekomen over de kansen van het
wetsvoorstel re p lan (Vlaamsch in bet vrij middelbaar onderwijs) in de Kamer. Volgens den beer Collaert staan die kansen
zeer good.
Vlamingen, niet gerust voor de einduitslag bekomen is, hint u
door geene goede hoop van de propaganda terughouden !
***

Bet Nationaal Vlaamseh Verbond hield op 25 Januari to
Brussel eene openbare volksvergadering.
Na de besnoeiing der toelagen van den Staat aan de Vlaamsehe
N
sehouwburgen van Brussel, Antwerpen en Gent besproken to
hebben, wordt eene dagorde gestemd, de inriehting op Vlaamschen voet vragend van het Gentseh Conservatorium, als ook
het opnieuw instellen van den Vlaamschen leergang in 't voordragon aan het Conservatorium to Brussel en het stiehten aldaar
van eenen leergang voor Vlaamsehen zang.
De voorzitter Frans Reinhard stett, als maatregel tegen alle
bestuurlijke willekeur op kunstgebied, de aanstelling voor van
n boogeren raad van kunsten en letteren. Dit voorstel wordt
ee
aangenomen.
uiten die belangrijke vergadering maakte het Nationaal
B
Vlaamseh N'erbond zich in de verloo p en maand nog verdienstelijk
door het zenden van een flinken brief aan de officieren der
bijzondere korpsen der burgerwaeht to Antwerpen om hen opmerkzaam to maken op het onwettelijke en onvadertandsehe hunner
houding tegenover de taalwetten op de Burgerwacht.
* * *

Otrze beide wet gevende Kamers regelen zelf het taalgebruik
vowr bonne doeumenten (verslagen, memories van toeliehting
enz.) Sinds tang worden at de documenten der Kamer van yolksvertegenwoordigers in de beide talon uitgegeven. Thans heeft
ook de Senaat een kleinen stap in die riehting gedaan en zullen
voortaan somnii ge zijner stukken ook in het Nederlandseh versehijnen. Er is reeds een begin daarmede gemaakt door de
beslissing, dat het merkwaardig verslag van Senator Dupont,
over de Kolenmijnen in de Kempen, in het Nederlandsch zal
worden vertaald. Dit gebeurde vooral op aandringen van Senator
Verspreeuwen nit Antwerpen en van Senator Bergmann nit bier.
Daarover sturen wij die heeren onzen hartelijken dank.
*

*

*
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Het gemeentebestuur van Antwerpen sehrijft weer een driejaar
lijkschen
wedstrijd nit tot bevordering van de rationale
dramatische kunst. Zuid- en Noordnederlandsche sehrijvers mogen
mededin gen met nieuwe oorspronkelijke drama's, comedies blijspelen en zangspelen van alien aard, ill gebonden of ongebonden
still, en van een tot vijf hedrijven.
De mededingende werken moeten voor 15 Juni 1903 besteld
worden op het Secretariaat der Stad Antwerpen. Belangstellenden
kn u nen ook aldaar nadere inlichtingen verkrijgen.

In den „Annuaire de l'Acadamie de Belgique" versefieen van
de hand van Prof. Paul Fredericq eene zeer belangrijke en doorwrochte levensschets van Sleeekx. Daarin geeft de heer Frederica
wider anderen de (geschiedenis van het eerste Vlaamsche dagblad
na 1830, dat to Brussel verscheen en viel, na aan de Vlaamschgezinden die het opriehtten, een 20.000 franken to hebben gekost.
Deze levensschets is eene merkwaardige bijdrage tot de gesehiedenis der Vlaamsche beweging.
*

*

Naar aanleiding van de benoeming van Pol De Mont tot ridder
in de Leopoldsorde. werd hem door vrienden vereerders hulde
gebracht op eon banket, dat den 1 Februari to Antwerpen in
hot Grand Hotel, plaats greep Bij die betooging sloten 360
mannen van naam in verschillende vakken van letterkunde en
kunst in Belgi(i. Holland, Duitsehlend, Frankrijk, Oostenrijk,
Denemarken, Finland en Italia zich ann.
Max looses braeht den gevierde hulde in een keuri g e rodevoering. De hoer Van den Bergh, Consul van Nederland, betuigde
de instemming der taalbroeders uit het Noorden ; de heer
T'Sjoen bracht den groet van de Brusselsche vrienden ; Prof. Fredericq bracht een dronk nit, die de aanwezigen die) roerde :
den 74 'arisen vader van De Mont, die 't feestmaal bijwoonde,
en die liereen zoom De geridderde zelf beantwoordde al die welsprekendheid op de hem eigen sehitterende
wijze, wat elle nanwezi gen meesleepte
't laid jubelen van :
Leve one Pol en »my er Irezen! Aan Pol De Mont word een
album aangeboden, versierd door Alfr. Van Neste. in zwijnlederen
band gebonden door Jaak M6ssly, opgeluisterd door teekeningen,
waterverfsehilderingen, enz, van 75 kunstschilders„ etsers, enz.
*

4c.

In onze Brusselsehe Vlaamsche kringen werd veel en geed
werk verricht in de verloo pen maand :
De Di.qel Meld een reeks belangfijke zittingen, waarin de volgeode laden als sprekers optraden :
De Holster (met het slot eener volksnovelle).
Cortebeeck (De inval van Jameson).
erijn, l ennekens,
De Bruyn, Gijssels. unszburg, Buyst,
diehten).
lank Boonen (studie over Jacques Perk).
Van Extergent (novelle : de Flierefluiter).
Ii. Leefson (Fabelen).
De iloryenster hield con welgeluld en tooneelavond en bereidt
zich voor tot het opvoeren van „Voerman Honsehol".
De 1 71(tamsche World richt een reeks voordraeliten in door de
beefed] Van Kalken, Vermeylen, Vercoullie, Thelen en de Swarte

De bestunrelee van li et, Gentsch Conservatorium, de hoer Emile
Mathieu zone amt eenige hladen een protest tegen de bewering
van den heel. Reinhard, op de vergadering van het Nationaal
Vlaanisefi Verbond uitgesproken zoo het grootste deal der
leeraar) bilj bet Conservatorium te Gent onbevoe.gd zijn om in
de Nederlendsche tail hun onderrieht to geven.
De heer Mathieu zegt ons, dat sleehts vier professoren rn dit
geval y e] keeren, maar vergeet ors to zeggen of de Nederlandschkennendo professoren wet de iodating hebben, hunnen leergang
ill die teal to geven, en of zij het dan ook doen. weten, hoe
verfranscht ors Gents,(-11 Consorvatorium is.
En al ware het niet voo, begrijpt, de heer 'Mathieu dan niet
Bet zelfs de professor in de Iii ransche voordracht aan onze
laainsche (jongens to Deter zi(in y ak zal onderwijzen, als hi' zelt
begrip heeft van de teal 2finer leerlingen en van hot versehil
tussAen de beide talon's De heer Mathieu stelt dozen leeraar
buiten kwestie, alsof hot fieelemaal vanzelf sprak, dat hi' goon
Nederlandsch behoefi, to kennen. Maar wat nog veel erger is, de
heer bestuurder stelt ook buiten kwestie, alsof dit heelemaal

vanzelf sprak, twee Vlaamschonkundige leeraars, omdat
ja, read eens, ~ha zij sines dertiy jaren to Gent verblijven.
onze oogen de grootste grief tegen doze twee
Dat is juist
heeren. Li' moeten ezelsdom zijn
f verwoede
o
Vlaamsch-haters
om na dertig (jeer voor het welzijn hunner leerlingen zich de
moeite niet to hebben Tetroost Nederlandsch to leeren in het
hartje van Vlaanderen. Voor den vierden Vlaamschonkundigen
leeraar heeft de hoer Mathieu geene verontschuldigingen. Hij is
nog maar voorloopig benoemd, zegt de hoer bestuurder. Ja, sinds
meer dan een ;ear. En hoewel na eon jaar bewijzen heeft
gegeven nog bijna niets van het Nederlandsch to hebben geleerd,
wordt hij toch niet afgedankt. Over dertig jaar zal men het ook
de taal ziejner leerlingen nog
voor hem natuurlijk vinden, dat
niet, spreken ken.
*

*

*

In de voorgaande maand word de Verbeteringsraad voor het
lager onderwijs voor drie jaren samengesteld.
Doze read moot onder de hem aangeboden schoolwerken eerie
keuze doen, en alleen de boeken door hem aangenomen molten
in de lagere seholen worden gebruikt. Nu zijn nauwelijks vijf
van die elf heeren onze teal machtig, zoodat slechts eene kleine
minderheid der leden van den Verbeteringsraad in staat is over
de Vlaamsche boeken een oordeel to vellen. Zoo dit aantal volstaat om eene goede keuze to doen, waarom zijn er dan 11 laden
noodig voor de Frensche werken ? En zoo dit aantal geene voldoende waarbog oplevert, waarom stelt men er zich dan voor de
Vlaamsche werken mode tevreden ? W'at logika, als 't u blieft,
Hoer Minister!
*

*

*

Hoe onze vijanden de Vlamingen zouden behandelen indien zij
er de mead toe hadden bleek onlangs nog eens to meer nit een
artikel in het Brusselsch „Le Soir" waarin de schritiver om zoo
to zeggen eischte dat in de Brusselsehe voorsteden, voortaan alleen
nog Waalsche onderwijzers zouden worden benoemd, dear volgens
de bewering van die paedagogische autoriteit de Vlaamsche onderwijzers 't opzieht van kennis en vakkunde veel lichter wegen
dan hurme Waalsche ambtsbroeders.
Ja, die hoer ging zoo ver to verlangen, dat de Vlaamsche
onderwijzers zelfs Diet meer zouden molten worden toegelaten tot
het aanwervingsexamen in doze gemeenten.
Doch het syndikaat der Brusselsehe Onderwijzer g hesloot eenwij
parig een kraehtdadig protest aan „ Le Soir" to zenden
overtuigd dat de dwaze handelwijze van dat bled goon ander
gevolg zal hebben dan den eerbied en de iiefde voor onze teal hi;
het 13russelsch onderwijzend personeel to doen klimmen
*

*

*

Een Vlaming, de hoer Pichal, in Engeland verblijvend, schreef
in het Vlaanisch aan den beer consul-generaal van Beigi6 to Louden
otn de overbrenging zijn kinderen 'mar Engeland aan to vragen.
Hi' ontving, in het Nederlandsch, het bericht dat hi' zich wenden
meest tot den heer J. E. Le fenvre, Belgisch consul to

Southampton.
Doze kon den brief van den Vlaming niet lezen en schreef hem
Icing cm hem te verzoeken zinen
j brief in het Frans c h o f het
Engelsch to wines opstellen.
Wanneer to.ch zullen al onze consuls in den vreemde de taal
van de grootere helft van 't Belgisch° y olk kennen ?

De Antwerpsche Tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond
heat zijne werkzaamheden hervat. In de laatste algemeene vexgadering werd de heer Leo Ilorteherij ads secretaris nangesteld
in vervanging van den heer ,Toz. van den Brooch, ontslagnemer.
Het plan bestaat om eon aantal voordrachten en feesten in to
richten. Onder de voordraehthouders die to Antwerpen zullen
optreden roomer we de eerw. hoer Hugo -V erriest.
T l'er gelegenheid der jaarlijksche algemeene vergaderiug van hot
Algemeen Nederlandsch erbond. welke dit .ja,ar to Antwerpen
zal gehouden worden op 8 Al aart, zal de tak dozer stall een Peter
Benoit concerto inrichten. Die dag is juist de verjaardag van
Benoit's afsterven. Dit puik concert zal eene waa rdige herdenking zijn.
Het zal onder leiding stain van een onder jonge en meest
belo vende Vlaamsche toondichters : Lodewijk Ontrop. Eon gemengd
koor zal optreden en verschillende werken van Peter Benoit uitvoeren.
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De kwestie van het nieuwe lokaal voor het Nederlandseh Lyriseh
tooneel is nog ver van afgehandeld; op Maandag 2 Februari richtte
de Nederduitsche Bond een concerto in, waarvan het eerste deel
aan werken van Peter Benoit gewijd was. De bijzonderste zangers
van de Vlaantsche opera verleenden er hunne medewerking aan.
Als spreker trad de beer Julius Sabbe van Brugge op en handelde
over de Vlaamsche muzikale beweging in Belgi6 in verband met
het Nederlandseh Lyrisch tooneel. Ook over bet nieuwe lokaal
wend gehandeld.
Het is eene uitgemaakte zaak dat er een nieuwe schouwburg
client opgericht te worden. Men schijnt echter de uitvoering daarvan op de lin go baan te willen schuiven. De gemeenteraad moet
zich binnen kort met de zaak bezigbouden ; wat zal het wezen ?
Men werpt op dat het park de beste p lants is, waar die opera
kan opgericht worden. Als men dit maar niet doet om de Vlamingen
wat zeem ann den baard te strijken. De beslissing van den gemeenteraad zal het nitwijzen.

De Takken Gent en Brussel van het A. N. V. hielden op 8 Fehr.
hunne Algemeene Vergadering. fn de Vergadering te Gent, wend
besloten tot de inrichting van een letterkundige afdeeling. De
vernieuwing van de helft, van het Bestuur kon niet doorgaan,
wegens onvolledigheid in de opgave van namen op de dagorde.
Eette belangrijke bespreking vond plants over de Vervlaamsching
der Gentsche Ifoogeschool, met den Heer Prayon van Zuylen als
inleider, die het stelsel van de Congres-Commissie (stelsel MacLeod) verdedigde, en Prof. Fredericq, die zich overtuigd hield,
dat het, onmogelijk was het stelsel van de commissie thins door
de Kamers aangenomen to krijgen. Hoeveel jaren zouden er
verloopen voor men de Kamers daartoe bereid vond? Daarentegen verzekerdehi dat men genegen was om dadeljk ann de
Vlamingen een zekere mate van voldoening te geven door de
inrichting in de faculteiten van een zeker aantal Nederlandsche
leergangen nevens de bestaande Fransche. Bij stemming over
twee cooties, waarvan de eene het stelsel Mac-Leod voorstelde
en de tweede een gematigder oplossing, kreeg
etbeerste de
meerderheid met 16 tegen 14 stemmen van de nog aanwezige
leden. De dagorde, die niet afgehandeld was wordt den 22 Fehr.
verder besproken.
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Dit
(-Haas, niet zoo, en ik kan tot mine spit, den brier
van Prof. Obrie niet onbeantwoord laten,
Ik kan namelijk toch niet laten zeggen dat ik in het Nitsehrift
op ket protest van bet Gentsche Propagandacomiteit cell trelkome
yelegenheid schiin gevonden to hebben tot bet vooruitzetten
eerier bewering, die reeds een paar malen door tegenstanders van
de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool in het Bestuur van
den Gentsehen Tak wend voorgebracht, maar ook telkens weersproken." lk hob, wat mij betreft, nooit laten beweren, dat
Groep B zieh, tot op dit oog-enblik, aan gesloton had bij eenig
bepaald stelsel van vervlaamsching, zonder die bewering tegen
te spreken, zoowel in den Gentsehen Tak als elders ; wat algemeen
bekend is. ik, die met het propagandacomiteit, meer dan een
meeting tot het van ecit Vlaamsche Ifooyeschool bob
gehouLn, verlang in 't gebeel niet door den beer Obrie gerangschikt to worden under de teyenstanders van de vervlaamsching
der Gentsche Ilooyesehool, die er trottwens in den Gentsehen
Tak niet zijn.
Ik heb die bewering alleen tegengesproken uit eerbied voor
de waarheid, want ze is sleclits een gevolytrekkiny nit een bandeling van ( h oe) B: de uitgave en de verspreiding van het Verslag
van Prof. Mac Leod ; hetgeen de hoer Obrie zelf bewijst, door
to zeggett. dat er op dat oogenblik in de verste verte van goon
enkel ander stelsel sprake was." Als er van geen ander stelsel
spraak was, heeft bet Verbond goon hens kunnen doers tusseben
verschillende en zich bepaaidelijk l i den aansluiten. Ik geloof,
dat ieder menseh, met gezond verstand, daarvan overtuigd moot zijn.
Trouwens, de Gentsche rirtk heeft in 1500 ex. de brochure
Universit(' flomande van Prof. Vercoullie uitgegeven, waarin
doze Hoogleetaar met een kracht van argumentatie, die nooit
overtrotlen word, het recht van den Vlaming op hooger onderwijs
in zijn tail staaft en op prachtig objectieve wilze een scbets
geeft vaan het oprijzen van dit vraagstuk, het verloop van de
propagandabeweging er voor, en de oplossingen, die mogelijk
zijn. Hi' zelf, alhoewel terugschrikkend voor een radicalo oplossing
heeft zich later bewegen om in de uitgave van zijn brochuur
door den Gentschen zijn persoonlijke voorkeur niet to
kennen to geven.
Prof. Obrie, die voor 't verslag van prof. Mac Leod, de redoflooring aanneemt : Groep B heeft dit verslag uitgegeven, ergo
heeft zich bij die oplossing aanyesloten, kan voor de uitgave van
de brochure Vercoullie dan geen andere aannemen dan ; De Gentsche
Tak heeft die brochure nitgegeven, ergo kiest yeen partU. Meat
al evenmin strekt met de wezenlijkheid, die is: Grroep B en de
Gentsche Tak hebben die schriften uitgegeven als nitstekeude
propoyandamiddelett, tot verbreiding volt de yedaehte von de
vervlortinsehiug tot roorbereidiny van de openbare denlocijze.

Gent. 16 Januari 1903.
Geachte Redaetie !
Om geene aanleiding tot eenig misverstand to geven, verklaar
ikdoze nitdrukkelijk,• dat ik in mijn eersten brier in 't, Decembernummer van Neerlandia geenszins de bedoeling gehad heb den
Voorzitter van het propagandacomiteit of andere leden N an
oneerlijke handeling to beschuldigen.
Ih voeg er bij, dat de leden van het Propagandaeomiteit vergaderen zondet voorafgaande schriftelijke bijeenroeping.
Hoogachtend,
H. "M EERT
Dit stukje kwam
op to nomen.

mat mn bet nog in bet Januari-nummer
Red.
Gent, 25 .Tanuati 190?).

Geachte Redactie !
Ik meende, dat er, mits bovenstaande verklaring van mijnentwege, die, buiten coin schuld, iii 't voorgaande Nr. niet is
opgenomen geworden, een einde zou gekomen zijn anti betreurenswaardige oneettiglieid, waarvan ik de verantwoordelijklieid
Diet, draag.

Slecbts dan, wanneer Groep B in een Algemeene Vergadering,
partij zal gekozen bebben, zal men zich op dat besluit kunnen
beroepen, maar nooit zal men bet recht hebben krenkende verdachtmaking to zaaien tegen personen, die met toewijding en
talent meewerken tot Vlaanderen's geestelijk welzijn, omdat het
oordeel van die personen niet overeenkomt met dit van anderen, zelfs
dan als die anderen een groote meerderbeid vormen ; nooit zal
men het recht hebbertherhaling to spreken van reehtgeaarde
Vlamingen, aldus degenen, die in een radicale oplossing geen
heil zien, uitgevende voor aterlingen. Dat is niet van aard om
onder ens de zoo noodige eendracht to bevorderen en geeft
zware verantwoordelijkheii.
De brief van Prof. Obrie zest, dat ik ?ell ericennen, dat,
Groep B de brochure Mac Leod in 12000 ex. heeft laten drukken.
Ik wil dat des to bereidwilliger erkennen, daar dit besluit genomen word opthiin voorstel ! ! !
„Nu heeft de hoer Meert -- jammer genoeg — van die ver.
gadering yeen verslay opgemaakt" bevestigt. Prof. Obrie en .
twee re pels daaronder haalt een uittreksel aan /tit pis verslay, geCTrukt in het Juni-nr. van Neerlandia (1899) (blz. 8,
3 kol.. blz. 9, le en 2e kol.) destijds nog onder mine biding en
waarin alles van mijne hand is, uitgenomen verslagen van andere
Groepen, de rubriek 13enoorden Moerdijk, en correspondentie.
g zegt, Prof. Obrie, dat mijn bewering omtrent het verleenen
No
van een toelage VOOF propaganda voor de vervlaamsching van
de Gentsche Hoogeschool onjuist is; dat weliswaar Prof. Frédericq
gesteld had de quaestie voor to behouden op welke wijze
voor
de vervlaamsching zou geschieden.”
Ziehier wat mijn verslag over de Bestuursvergadering van
Grew)
B to Antwerpen, 16 December 1900, daaromtrent zegt, :
'
„Ten slotte stelt de beer Meert voor, dat het Mg. Nederl.
Verbond de quaestie van de oplossing voorbehouden zijnde,
verder zijn kracfiten zal blijven wijden aan de propaganda, ten
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dat daarvoor uit de Algevoordeele v an de vervlaamsching
n e Kas 500 fr. zouden beschikbaar gesteld worden."
mee
Er is Beene stemming geweest over de quaestie van het voorbehoud en de toelage is aangenomen geworden zonder stemming.
Ik heb het recht te denken, dat die toelage werd aangenomen
m den geest, waarin ik ze voorstelde. Immers, wij hadden het voor
en het tegen gehoord en de slotsom van de geele bespreking was :
o een voorstel van M. Reinhard : „Dat de heer Van Rijswijck —
die ondertusschen de vergadering had moeten verlaten zou
uitgenoodigd worden zich niet te verbinden tot het neerleggen
van een wetsvoorstel, totdat men, natuurlijk niet zonder het
een Algemeene Vervoorweten van de commissie, de zaak
toegelicht." 2 0 . een voorstel
gdring
zou hebben ondef zocht
e
a
aangesteld door het
an Prof. Fredericq : dat de Commissie
v
zou uitgenoodig d worden om kennis
ederl. emigres v. Antw.
N
te nemen van de bezwaren van personen, die in de oplossing
Mac Leod geen hell Tien''. 3a. een verklaring van den heer
Max looses, dat dit zou gebeuren, alhoewel hij, persoonlijk, nog
niet overtuigd was door M. Fredericq.
De quaestie bleef dus hangende. stelde voor, dat daarom
de propaganda voor de vervlaamsching niet zou stil gelegd worden,
zeggende, dat men niet moest wachten tot het hangende vraagstilk een oplossing gekregen had, maar dat men veer good, met
onverzwakten ijver, de propaganda kon voortzetten voor de gedachte der Vlaamsche Hoogeschool.
Dat is, volkomen trouw en eerlijk weergegeven, wat op die
vergadering gebeurde.
,
.
Hoopielitend
11. MEEItT.

Ng
eens krijgsmanstaalzuivering.
o
De bezwaren tegen mijne voorstellen, vervat in het stuk geteekend W. Bonto van Bijlevelt, zal ik weerleggen zoodra ze
op ernstigen en waardigen toon en in goed Nederlandsch worden
nitgesproken. Inmiddels verzoek ik alien lezers van dit blad, die
even „postiekerig" zijn als ik (het zijn er velen, naar ik vertrouw)
mij naam en woos p lants te doen kennen, opdat wij in gedachtenwisseling kunnen treden van hetgeen in dezen te doen volt.
Dr. W. ZuInmlA.
Wyttenbachstr. 18,
_ilmsterdam.

ALLERLEI.
Verbazingwekkend.
De heer Maurits Wagenvoort, de romanschrijver en journalist,
die nu al verscheiden jar en het zuiden van Europa, Azi. en
Afrika bereist, publiceert in De G-ids van Februari „ Herinneringen
antsBerbersch Tripoli'' bladen uit een dagboek van Maart 1901.
Hij heeft er betrekkingen aangeknoopt in de consulaire wereld
en dd. 29 Maart vertellende van een picnic bij den Franschen
vice-consul Rais, schrijft hi' :
„ Het heele corps consulaire was daar compleet, ook de jongeheer Romeo Vadala, dien onze regeering tot Nederlandsch consul
heeft benoemd, ondanks dat hi' nauwelijks negentien jaar is.
nder geschikt om ons
Volkomen onbegribelijk. en niet bijzo
prestige, indien wij tegenwoordig nog zoo iets als prestige in
het Tripolitaansche bezaten, te verhoogen.
,,De overige consuls vinden die benoeming niet getuigend
van een hoog zelf-respeet. Overigens is 't een beste, vroolUke
.jongen, die nog op de exequatur wacht zich als Nederlandsch
consul voor te stellen."
Twee dagen later een dejeunet bij den consul-generaal van
Frankrijk. Daarvan schrijft de heer Wagenvoort :
„Ik zat aan tafel links van den consul-general en rechts van
onzen consul in spe. Ik vroeg dezen of 't waar is, dat bij nog
niet meerdeljarig is. De vraag was hem klaarblijkelijk niet aangenaam, maar beantwoordde haar bevestigend. Tot voor twaalf
jaar was ooze vertegenwoordiging hier een consulaat met een
appointement van frs. 20.000. Hoe dat zoo was, verklaarde hi'
niet te begrijpen.
„Olndat bet Hollandsche consulaat in het Tripolitaansche een
spuden roemrijk vet laden heeft - , antwoordde ik hem. En dat
west hi niet eens ! En zei ik nog, het is een ear ons land hier
giaan. Ofschoon
te vertegenwoordigeu, waarop men niet fe hoog
zijn gereduceerd, heeft de
onze betrekkingen met rrripoli tot

Hollandsehe consul hier traditiEn van onkreukbaarheid en onafhankelijkheid op te houden."
„En zoo 'n baardeloos jongmensch vertrouwt de Nederlandsche
regeering de vertegenwoordiging toe in een Turksch land waar
de autoriteiten zoo zees op bet uiterlijk afgaan. Trouwens wegens
zijn minderjarigheid is hi' al incompetent ons rechten to
vertegenwoordigen."
Redartie: Tij d ontbrak om nader onderzoek to doen naar de
cverbluffende mededeelingen van Maurits Wagenvoort. Pyttersen's
Almanak geeft voor dit en hot vovige jaar als waarnemend consul
R. Lacau.
In 't algemeen is aan het bestuur van het A. N. V. gebleken
dat de Hollanders in het buitonland dikwijk gegronde klachten
hebben tegen ooze vertegenwoordiging. Het bericht over den beer
Knobel uit Teheran, merle in (lit nummer, gotuigt hoe het ziin
kan ! Hoe het sours is, dat hoort men in Den Haag misschien
half of in het geheel niet aithans verouderde toestanden duren
onbelemmerd voort. In een der wereldsteden b.v. is de hollandsche
Kolonie zoo doordrongon van de onhollandsheid der vertegenw000rdiging. dat zij deze stelselmatig buiten elke rationale poging
houdt, uit vrees voor tegenwerking. Niet van Constantino eel is
thans sprake.
Klaarder spraak zal niet uitblijven. zoodra de klachten mogen
worden gewaarmerkt door namen. Nederland kon sneer zijn, veal
meer, nits het de rechte mannen uitzond, met hart voor ooze
belangen, met vastberadenheid en takt, en voor alles met uitgebreide handelskennis.
Dat alles ontheft Maurits Wagenvoort niet van zijn plicht om
zijne en onze taal to eerbiedigen. stulde is eon staalkaart van
noodeloos vreemde woorden.
Even voor het afdrukken ontvangt de redactie no g het volgende
schrijven van dr. Hendrik Muller, tot wien zij zich om inliehting
bad gewend, nit aaiischouwing bekend als hi is met Tripolitaansche toestanden. Hij schrijft:
Lange jaren werd Nederland to Tripoli vertegenwoordigd
door een bezoldigd consul-generaal, Nederlander, Jhr. Testa, die
tevens consul-generaal was voor Tunis. Hi' werd opgevolgd door
zoom koopman to Tripoli,
die niet bezoldigd werd, een good
Nederlander is en veal hart getoond heeft voor de Nederlandsche
belangen en voor een waardige vervulling van zijn ambt. Eenige
jaren geleden verhuisde hi' 'mar Constantinopel. Tat zijn opvolger
benoemde de voormalige minister van Buitenlandsche Zaken den
bewusten beer Vadala, omdat zij ter plaatse Been anderen goschikte kon vinden. Hij was toen (in 1901) negentien jaar oud
en dus minderjarig. De Nederl. consuls hebben to Tripoli Featsmacht over Nederlandsche onderdanen en beschermelingen, ook
in hun geschillen met Turksche onderdanen. De minderjarigheid
van den nieuwbenoemde bleak een overwegend bezwaar to zijn
voor deze tank on daaraan is het toe to schrijven, dat de post,
zooals gij vermeldt, na zijn benoeming nog wordt waargenomen.
Aangezien hi in 1901 negentien jaar was, zal hi' spoedig volgens
do wetten van zijn laud meerderjarig zijn dan zijn waardigheid kunnen aanvaarden!"

MEDEDEELINGEN.
ooral door de bemoeiingen van den beer A. B. Cohen Stuart,
nerva reeds eukele malen voor het Alg. Ned.
die in Jfi
Verbond „op ten trommele" sloeg, is to Leiden eon
StudentenaRleeling tot stand gekomen.
Haar wordt een hartelijk welkom toegeroepen.
Tot bestuurders zijn gekozen de M. D. Horst, Troop:Wei; H. Ph. de Kanter, ()nolo . - Toorzitter; A. B. Cohen Stuart,
Sehriirer; el oh. Enscliedó, Penningmeester; J. F. Ilijmans, E. J.
Haslinghuis en Th. ,Toekes.
De laatste drie vormen eon bestendige commissie tot het yeren
ran olle or inlichtingen own rieenidelinyen, die mu plogn
zijn, ill Leiden to 1,.0,iwn stndeeren.
Alle Le idsche Studenten, die lid eener andee afdeing
ziju , worden verzocht hun nam
r
e l a
man den heer A. B. Cohen Stuartaleerengraeht 5,
Leiden) op to geven met mededeeling of zij er
al of Diet ezwaar tegen hebben nieu e
Afdeelin g to worden iugedeeld.

NEERLANDIA.
De _A/Weeling _Dordrecht hield Vrijdag 80 Jan. onder leiding van
den heer P. J. de Kanter eene vergadering met het doel nieuw
leven te wekken onder bare leden. Daartoe werd een reglement
vastgesteld en een nieuw bestuur benoemd, dat thans bestaat
nit de dames : M. C. Vos en E. van Brakel en de heeren Dr.
F. Delhez (Voorzitter), S. A. Veabroek (Secretaris-Penningmeester),
Dr. B. van Rijswijk, Mr. L. W. A. Colombijn en J. de Koning.
In dezelfde vergadering werd het woord gevoerd over ZaidAfriA . a door Dr. H. J. Kiewiet de Jonge. Hi' zette de beteekenis
uiteen van het telegram der Afrikaansche vrouwen uit Worcester,
ontvangen op het Letterkundig Congres te Kortrijk en beantwoord
hi' sprak over den n u.
door de Hollandsche en Vlaamsche vrouwen ,
eerst begonnen taalstrijd. over het stichten van scholen en biblioover
boeken, de
theken,
over het uitzenden van onderwijzers
handhaving van ons ras door het Hollandsch lied.
Als gevolg der besprekingen besloot de Afd. het Hollandsch
.31annenA . 00r te Pretoria, da t nog altijd bestaat, geldelijk te steunen.
Zaterdag 7 Febr. trad voor de leden der Afd. Dordrecht op de
heer August Vermeylen, met een retie over het nieuwe Vlaanderen,
dat voor ijdele geestdrift die p er begrijpende liefde in de hats
wil stellen, dat gevoelt een soeiale verantwoordelijkheid te hebben,
dat de kunst van Gezelle, I3enoit Streuvels als nit de ziel
van bet geringe Vlaamsche y olk voortgekomen beschouwt en dat
dezen tak van den Ned. Stain weer gezond wil inaken.
Dezelfde lezing wevd door hem gehouden te Zwolle, Utrecht
en Amsterdam.
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Ch. A. G6tte*, Turfmarkt 7.
Leiden.
H. J. van Noppen Jr„ Turftnarkt 7,
M. G. Polak DaniAs,* Rapenburg 125.
A. van Ophuijzen,* C. 141,
Oegstgeest.
A. H. van Ophuijzen, Rijnsburgsche weg C 41 i,
H. W. C. J. de Jong.* Breestraat 105,
Leiden.
Th. Joekes,* Hoogewoerd 41a,
W. A. C. van Dam,* Hoogewoerd 7,
It. J. Leendertz,* Morschsmgel 3,
H. van der Hoeven Jr.,* Med. Cand., Rapenburg 22,
H. Ph, de Kanter Jr.,* Jur. Cand. Rapenburg ?;2a,
L. Hattink,* Oude Singel 2a,
Joh. Enschede,* Phil. Student, Bloemmarkt 24,
.1. F. Hijrnans,* Jur. Cand., Breestraat 80,
S. de Meester,
JUT. Student, Papengracht 28,
C. Henny, * Jur. Cand., Rapenburg 55,
,
jaspev Boon Jr. ":*
Jur. Cand., Pieterskerk 18 ,
, 88 ,
H. K. Hattink, * Med. Student Nieuwe Rijn
J. J. W. Eekhout, r Jur. Student, Rapenburg 100,
C. W. Thi;ne,
Langebrug 43,
C. de Graeff * Jur. Cand., Apothekersdijk 34,
E. N. de Jonge, * Med. Student, Hoogewoerd 30,
J. Cort v. d. Linden,
Jur. Cand., Rapenburg 55,
B. van Rossem.
Jur. Cand., Hoogewoerd 30,
Ju
B. de Jon g van Beek en Donk,r.* Cand.,
Donkersteeg 9,
.1. Westerman Holstijn, Jur. Cand., Apothekersdijk 28,
J. E. Kroon, * Med. Student, Apothekersdijk 13,
C. J. Risselada, * Jur. Cand., Lange Mare 36,
G. J. Lijcklama Nijeholt. * Jur. Student, Varkensmarkt 2,
J. R. Thorbeeke, * Jur. Student, Rapenburg 60,
Klinkert, * Med. Student, Noordeinde 89,
G. J. Huet, * Med. Cand., Aalmarkt 14,
J. J. de Gelder, * Lit. Student, Nieuwe Rijn 80.
P. Mulder. * Phil. Student, floogewoerd 82,
H. W. Borgerholf Mulder, * Med. Cand., Rapenburg 84,
*Opgeg. d. d. h. A. B. Cohen Stuart en E. Haslinghuis
Leerbroek.
Gerrit Stark ,
Opgegeven door den heer G. R. Sterk,
Leerdam.
,T. C. Hinlopen Gep. K. d. Artil., Anna State. Schev. w., Den Haag.
Rotterdamsche weg ,
Delft.
G. Vliegenthart ,
Pol. * Ref. t. Aig. Seer. te Buitenz.,
verl., Den Haag.
HIS
Opgegeven door den heer K. A. James,
Mr. J. F. E. Claringboult, Adv, en Pr.
Utrecht.
Opgegeven door Luit. Gen. W. K. L. van Heiden,
Doom.
L. M. Molenaar. Fr. Valentijnstraat,
Den Haag.
Opgegeven door den heer Jac. Post.
M d duetlil!eucih'gt
Jhr. H. de Brauw, Janskerkhof 25bis,
Opgegevell door den heer C. L. Gratama,
Pater Ham, Eglise Saint Louis Pera.
Konstantmopel.
,T. Batter, Grande rue de Pera No 477,
G. van Caspel, Ingenieur, Flandrinsche straat,
Keulen.
Deventer.
Mej. M. Cop, Sijzenbaan,
Bodegraven.
Mei. M. Koppesehaar,
Rotterdam.
Dr. H. W. Heinsius ,
Vondelkerkstraat 10,
Opgegeven door Dr. H. C. G. L. Ribbink,
71

„,

71

77
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77
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Het Dagelijksch I3estuur der Groep Snriname is aldus samengesteld :
Mr. Dr. C. F. Schoch, Voorzitter.
Mr. H. W. van Sandick, Onder-voorzitter.
Mr. P. Hofstede Crull, Secretaris.
C. Hoekstra, Penningmeester.

Nieuwe Leden.
(15 ,Jan. - 15 Fehr)
Groep -Nederland.

Resehermend Lid.
Den H.

Mevr. E. Wurfbain, Parkstraat
b. Gewone
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,T. M. Hendriks, eigen. Oranje HOtel, Job. de Wittstr. Dordrecht.
Scheveningen.
H. H. Evers. Bankier, Oude Sch. -we 67,
Breda
Opgegeven door den heer Eekhout,
Weesp.
J. J. Theron, Hoogstraat,
Opgegeven door den heer S. Reijnders, Appingedam.
C. W. v. d. Ven, Gep. Luit. Kol. Inf. O. I. K -arnemelkstr. Ginneken.
C. R. Kras, Prinsengracht 44, Den Haag.
Me j. A. M. Cop, Baanstraat 15, Duinoord,
Opgegeven door Mej. M. C. Olivier, Dordrecht.
Elbe l feld.
A. Holthaus, Brillerstrasse 4,
Groep Suriname.
Opgegeven door• dr. P. V. Sormani, Nijmegen.
Den Haag.
G. J. Tinbergen, van Brakelstraat 22,
Comic Leden.
Haarlem.
Mej. A. J. L. Hoogwinkel, Jordenstraat 63,
Paramaribo.
C. Hoekstra,
Opgegeven door den heer Mr. H. Ph. 't Hooft,
Mr. P. Hofstede Crull,
Utrecht.
Mej. C. Middelveld Viersen, Noordeistraat,
Mr. T. Siewertsz van Reesema,
Opgegeven door me j. C. C. v. d. Graft, Utrecht.
Mr. IL W. van Sandick,
Breda.
. van Aalderen, K. M. A.,
. R.
C. R. Frouwein
Opgegeven door den heer N. G. Moller, Breda.
J. R. Thomson.
M y r. Wed. E. M611er- -Bruine de Bruin, Sarphatip. 92, Amsterdam.
Dr. H. D. I3enjamins,
Bussum.
Mr. .1. L. Nierstrasz R.Hzn.,
Opgegeven door Mr. K. Zwaardemaker, Bussum.
Graep bed
Mevr. Jhr. L. Bored geb. Bar sse de Yvoy, Kneuterd. 6,
Gewone leden.
Koog a/d Zaan.
Mej. A. Puijvis,
Probolingo.
W.
N.
Briel,
Onderw.
aid
opl.school
v. Ind. ambt. *
Hilversum.
F. de la Fontaine Verwey, NiVichmanlaan,
„
Leiden.
H. Ch. Croes,
E. J. Haslinghuis,* Breestraat 105.
T oeloeng-Agoeng.
door• Mr. W. F. Haase ,
gegeven
Op
A. Loos es Jur. Student, Houtstraat 7,
J. van Leeuwen, Opz.-machinist b/d dienst S. S. Poerwakarta.
A. J. Luijt,* Litt. Student, Middenstraat 13,
Opgegeven door den heer H. L. L. Meville.
L. F. A. de Booij,* Jur. Student, Haarl. straat 167,
Meester-Cornelis.
J. Postma, Hoofonderwijzer,
,T. J. L. Middendorp,* Litt. Student, Heeren gracht 31,
J. A. Stenfert Kroese,* Med. Student, Rapenburg 52a,
of adressen wordt verbetering ingewacht.
nay
Van fouten
J. J, Boasson,* Jur. Cand., Noordeinde 34,
A. Zaayer* Jur. Cand., Breestraat 116
Leiden.
J. A. van Tienhoven,* Litt. Cand., Papengraeht 17a,
Fele stnAli. en, waaronder zeer belangrUke nit Zuid-AfriZ.a,
N. J. Krom,* Litt. Cand., Kloksteeg 17,
zooeren ontrangen, marine)? op plaatsrninde. Red.
Scheveningen.
F. G. Sehalkwijk,* Jur. Doet., Parkweg,
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Uitgaven vid UITGEVERS MAATSCHAPPU „NEDERLAND, 's-Hage.''
ELK DEEL
±500 bladz.

WORISHOFFER'S WERKEN.

I EIL6KI:JIEnt-

De boeken van WORISHOFFER genieten een goeden roep, zoowel wegens den degelijken,
leerrijken inhoud als om den aantrekkelijken bovenal beschaafden vorm waarin ze gegoten zijn.

Oordeel

Van ooze Jongens • „Geen mooiere, boeiender boeken."
Van Ouders en On derwijzers : „Geen betere boeken."

■

Onze

Verschenen zijn

I.

GEDENKBOEK VOOR OUDERS.

Gered. 4e druk
II. de Verrader 3e druk.

Prachtband f 2.90.

III. Robert de Scheepsjongen. 3e druk.

Met 10gediehten van Telma en
4 kopergra vu res.
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 nogjong 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 zich verheugde in zijn
blijdschap. . . .

Prijs
f 2.90
geb.

HEL. BOHLAU AL RASCHID BEY

SCHELTEMA. DeStiefzusters . f 1.90
CORRY.
Freuleam. 2e dr. 1.90
L. T. MEADE.
KITTY O'Hara.
1.90
Leeftijd 11-15 jaar.

Leeftijd 6 tot 12 jaar.
Eenpoppenfamilie 2e dr. 1.75
DeWereld in het klein . „ 1.25
Zwarte HANNA . . . .
1.25

onzen, geillustreerden * *

met een woord vooraf van
Geb. f 3.50.

g

er Deze aangrijpende, boeiende
ROMAN, een kunststuk, verdient ook,
buiten de feministische strekking, als
een meesterstuk van hooge letterkundige kunst, aller aandacht.
DR. JAN TEN BRINK.

240 bladz., groot royal, gedeel
bonden in geillustreerden band

voor elken leeftijd in verschillende prijzen,
van de beste hedendaagsche schrijvers.

Toezending gratis

JAN TEN BRINK.

DR.

Opgeluisterd met 152 groote fraaie platen
Oorspronleelifte Houtgravures.
— Alle 2e, 3e en 4e drukken.

boons en Moisjesboeken

Cabinetformaat gebonden in mozaIk,
of ivoor of linnenprachtband goud
op sneè, in

alle 3e en 4e druk.
Met platen.

THEOD. M. TROMP. Lotgevallen van een
Zonderling.
ANDRIESSEN. De kinderen van den Hugenoot.
Ka item FLINT. Texas en Mexico.
Jaap Moedig.
Te Water en te Land.
HOFFMANN. Erik Randal. — Afraja.
Kapitein Roland.
STEVENSON. Goud-Eiland.
PAJEKEN.
De Zwarte Ruiter. - Pe Squatter.
Bob de Pelsjager.
MAYNE REID. Wilde jacht. — Woudloopster.
Op het Oorlogspad.

Gustave Aimard.

VAN

Portefeuille-formaatgebonden in verguld linnen stempelband goud op
sneè, in dtui .

f 1.90 geb.,

I Boekeo voor ooze Jongens,

CATALOGUS B

Verjaardagboekje
voorDames.

Feministische ROMAN

Prijs f2.90. * *

Mrs.MOLESWORTILSheila JOSSELIN. n 1.90
CORRY. ELFRIEDE het Mazurekind. 1.50

DORA'S MOTTO-ALBUM, I

15 Beroemde Jangemboaken

ADAM en EVA

Met platen.

raagt

Y. Aan Land gespoeld.
3e druk.
VI. Door Wouden en
1Voestijnen. 3e druk.

per deel

8 Meisjesbookon f1,25 — flan

CORRY

IV. de Hammonia.
3e druk.

Prijs
geb.
f 2.90
per
deel.

Prijs f 1,90.—

franco.

Sprookies

Mushs.

NAVERTELD DOOR

ANT. • DE ROP.
Met 8 Aquarellen in kleurenclruk en zestig
houtgravures tusschen den tekst.
* I Wonderbloenten * * * * * * * *
* * % II Too-verklanken * * * * * *

* % * * * III Parelschelpen * *

— Geb. f 1.90per deel. —
De serie in 20 deelen bevat:
De Goudkoorts. — Curumilla. Valentin Guillois. — Boekaniers. — Zeeschuimers. — Gond en

**

zoekers. — Hacienda del Rayo. Montbars de Verdelger. — Bijenjagers. Steenhart— Vast-

hand. — Zonen van den Schildpad. — Mexicaansche nachten (2 deelen.) — Met-

t 3 k` is

gezellen van de maan.
Passe-Partout. — Graaf de Warrens. —
La Cigale. — Hermosa. — Araucanier. —
GOUVERNEUR: Onze bekende gevierde schrijver J. J. A. GOUVERNEUR schreef
voor het eerste hier te lande uitgegeven werk van AIMARD de aanbevelende voorrede.

Geen beter cadeau voor een jongen dan het boek van

Nataly von Eschstruth. DE G ELUKSSTE
Boeiende roman ing. f 2.40 geb. f 2.90

Dr. KARL MAY

Een der laatste Romans van de gevierde schrijfster.

Het Geheim van den Witten Bison.
* * 16 platen ± 500 bladz. geb. f 2.90
2e. Druk.
Dit werk is geheel in het genre

WORISHOFFER.

Inenkele maanden was de le druk totaal uitverkocht.

E. Juncker.

**

IN DE SCHADUW DES DOORS,
f 2.40 Geb. f 2.90
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.

FATA MORGANA van HARTNER.
MODERNE KARAKTER-ROMAN 660 Bladz.
Geb. f3.50.

2e
Prijs gob. f 2.30.

R.

SERIE 1

00 natuurkundige kunststukjes voor de huiskamer
zonder prepaeraten, alleen niet
huishoudelijke voorwerpen.

Let op de uitgave van de Uitgovers-Maatschappij „Nederland."
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Nederland:
Prof. Dr. H. KERN, Leiden, Voorzitter.
•

. . . . . ..... Onder-Voorzitter.
P. J. DE KANTER. Dordrecht, Seer.-Penningm.

Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE, Dordrecht.

Voor Belgie:
Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Gent.
HIPP. MEERT, Gent.
L. H. SMEDING, Antwerpen.
J. DE VRIENDT, Schaerbeek bij Brussel.

Voor Ned. Indiê:
Jhr. 0. VAN DER WIJCK. Den Haag.
J. M. PIJNACKER FIORDIJK, Den Haag.
Mr. C. Th. VAN DEVENTER, Den Haag.
H. BOSBOOM, Den Haag.
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Vele onzer Consulaten worden bezet door vreemdelingen. Voor een oud
en groot handelsvolk als het onze moest dat eigenlijk ondenkbaar zijn.
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DEN BEER POORTUGAEL.

INHOLTD: Het Nederlandsch in onze Oost-Indische Koloni6n, door K. A. JAMES. - Vergadering van het Hoofdbestuur. ZUID-AFRIKA.
VLAANDEREN. (Uit Vlaanderen.) — INGEZONDEN, door Dr. C. D. SAX, Inej. E. WIJT, prof. J. OBRIE en E. FABRI. AFDEELINGEN. (s-Gravenhage.
ALLERLEI. (Ned. Handelsbelangen in N.-I., door K. A. JAMES. -- Belgische
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Briefwisseling — Vreernde woorden.) — MEDEDEELINGEN. - Uit eenige rfijdschriften. -- NIEUWE LEDEN. - BERICHT. - ADVERTENTIÈN.

Het Nederlandsch
in onze Oost-Indische Kolonidn,

m

et waardeering las ik het artikel van den heer E. Kandou

over de Nederlandsche taal op de Inlandsche scholen
in het orgaan van het Algemeen
Nederlandsch Verd
bond, Neerlandia No. 8 jaargang 1902, aangezien daarin terecht het verlangen wordt uitgedrukt om onder de Inlandsche
bevolking onze taal meer bekend te make n, waardoor meer
toenadering tot en overheerscher zal worden verkregen.
De wensch om al dadelijk de Nederlandsche taal op alle
Inlandsche scholen te does onderwijzen, gaat echter te ver.
In een groot deel van Britsch-Indie wordt op alle Inlandsche scholen de Engeische taal onderwezen, doch dit
zal wel geleidelijk zijn geschied en niet terstond.
Om te beginnen komt het mi ]. raadzamer voor, het on der-

wijs
onze taal grondig en degelijk te verstrekken aan
eenige klassen van de Inlandsche Vreemde Oostersche
bevolking onzer bezittingen, voor wie de kennis daarvan verplichtend moest worden gesteld.
Uit den omgang met die bevolking is het mij gebleken,
dat het verlangen om onze taal machtig te zijn het grootst
is bij de onderwijzers 1), dan bij de Inlandsche ambtenaren,
voorts bij de handelaren, Inlandsche zoowel als Chineesche,
dan eerst bij de hoofden. (Ik spreek over Sumatra).
Ten aanzien van bovenbedoelde klassen meen ik in de
eersteplants de Inlandsclie ondencijzers, die bij hunne administratieve werkzaamheden als het opmaken van staten, aanvragen van leermiddelen, enz. veel voordeel zouden hebben
van de kennis onzer taal, vermits de bepalingen daarop beHoewel ooh arabtenaren, behandel ik ze liever afzonderlijk.
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trekking bebbende in het Nederlandsch zijn gesteld. Zij be- dat de Inlandsthe ambtenaren 66k die taal kennen, vooral
hooren bovendien als opvoeders van de jeugcl zoo ontwikkeld met het oog op hunne administratieve werkzaamheden.
Die dit gemis bepaald voelen zijn de Inlandsche officieren
te zijn, dat zij uit Hollandsche tiidscbriften of nieuwsbladen een
en ander kunnen putten, waardoor hun blik verruimd wort. van justitie (djaksa's), voorts de zoutverkoop- en koffieMet lof maak ik dan ook melding van den Bataksehen inkooppakhuismeesters en de Inlandsche schrijvers. Eenige
hoofdonderwijzer Dja Parlagoetan, die eene zoodanige kenms djaksa's en schrijvers heb ik gekend, die zich bet Hollandsch
aardig hadden eigengemaakt. Te Koeta R,adja was een
had verkregen van onze taal, dat hij haar kon lezen.
7,111zucht tot vermeerdering van kennis bevredigde hij Atjehsch schrijver Oesoeh, die het vrij goed sprak en het
ten deele door in te teekenen op een Maleisch tieidschrift, zichzelf had geleerd door hooren spreken en lezen, terwijl de
waarin populair wetenschappelijk verschillende onderwerpen hoofddjaksa, een Javaan, het Hollandsch zelfs zeer goed sprak,
werden behandeld, als het planetenstelsel, de verschillende las en schreef, maar te Batavia onderwijs daarin had genoten.
Eene bepaalde inrichting voor opleiding van Inlandsche
menscbenrassen, de stoom, de geschiedenis van ons land enz.
De onder hem staande onderwiizers spoorde hij aan dit ambtenaren bestaat op Sumatra niet. Dit zou de schoonste
oplossing zijn ter erlanging van degelijke ambtenaren.
tijdschrift eveneens te lezen.
Hij, Mohammedaan, ging ook den Hollandschen bijbel In de 3de plaats is het Nederlandsch zeer gewenseht voor
lezen om te weten vat het Christendom toch wel leerde. de Inlandsche hoofden en zou het verplichtend stellen dier
Spreken deed hij onze taal niet goed en daarom vermeed kennis een beding voor aanstelling moeten zijn.
Ook hierbij kan de overgang zeer kalm plaats hebben.
14j dit, dock steeds moedigde ik hem daartoe aan. Of hij
Op de buitenbezittingen (behalve Menado) zijn de meeste
onderwijs in onze taal heeft genoten, weet ik niet.
Ook de onderwijzer te Koeta Radja heeft het Hollandsch hoofden weinig ontwikkeld, ja hebben verscheidene Met
eens de Inlandsche school bezocht.
aangeleerd en sprak het vrij goed.
Men wordt toch hoofd, wij1 de vader, oom of ander familielid
Wanneer op de kweekscholen voor Inlandsche onderwiizers
wenschelijk
dit
was en al wordt ook op bekwaamheid van den candidaat
zeer
het Nederlandsch weder wordt ingevoerd, wat
zou Z1 n, en dus al onderwijzers deze taal zullen verstaan, gelet, is het nog lang niet als op Java, waar• het hoofd
zouden tot onderhoud Baal van onder leiding der inspecteurs tevens ambtenaar is en men de meest ontwikkelden uitkiest.
van onderwijs, leesgezelschappen kunnen worden opgericht, Op Java — dit wordt toegegeven — zijn de omstandigzoodat bijzonder daartoe uitgezochte tijdschriften, liefst met heden gunstiger om bekwaamheid op te doen, dock wanneer
illustraties, of wel een eigen in het leven te roepen (vak)- men schoolbezoek voor de aanstaande hoofden (beter familietijdschrift in de Nederlandsche taal, onder hen zou kunnen leden van hoofden, die candidaat kunnen gesteld worden)
verplichtend stelt en arme hoofden ter hulpe komt met eene
rondgaan.
In de twee plaats wordt de kennis van one taal ver- tegemoetkoming in geld, wanneer niet ter plaatse of dicht
X11 Mend geacht voor de In% «ndsche a»ibtenaren. Dit doel bij een school is, waarheen zij hunne zoons kunnen zenden,
te bereiken zal moeiliiker zijn, doch men kan het overgangs- dan zal men binnen niet te langen tijd . een stel hoofden
verkrijgen, die door hu.nne meerdere kennis veel kunnen
tijdperk om daartoe te geraken ruim nemen.
Gewoonlijk toe worden Inlandsche schrijvers, mantri's meehelpen tot ontwikkeling van hun gebied.
Het verkieslijkst zou zijn, dat op de school, die zij beenz. benoemd nit leerlingen van de Inlandsche school (liefst
zone of familieleden van hoofden), die haar met goed zochten Nederlandsch werd onderwezen. Desnoods zou eene
bepaalde school, waar dit plaats vond, den zonen van hoofden
gevolg hebben afgeloopen.
Zooals te voren reeds is opgemerkt, acht ik bet onderwijs kunnen aangewezen worden.
Deze zeer nuttige dwang tot schoolbezoek der hoofdenvan Nederlandsch op el Inlandsche school voorloopig overzonen wordt wel elders ook uitgeoefend, doch niet met die
bodig en bovendien te kostbaar.
De groote massa der bevolking Loch verlangt — althans kracht als in Atjeh, waar zulks van een politick standpunt
heden — nog niet naar de kennis van bet Nederlandsch, zeerrant
te bevelen is. Van Idi, Sigli, 1VIeulaboh en andere
en voor den enkelen leerling. die in staatsdienst zal treden, posten komen deze zoons te Koeta Radja ter school. De
is dit onderwijs natuurlijk niet gebiedend gevorderd op de zoos van den bekenden Teukoe Ne (vulgo Toekoe Nek) kan
zelfs vrij goed Hollandsch spreken. Van bestuurswege wordt
Inlandsche school.
Op de hoofdplaatsen echter moet het Nederlandseh op de toezicht gehouden op het geregeld schoolbezoek dezer leerInlandsche school onderwezen worden en, tenzij de afstanden 11n0 n. Di voorbeeld van Atjeh verdient allen lof.
tot hunne woonplaatsen of de kosten om er te verblijven
Het Atjehsche hoofd Radja Itam van VI Moekims, Bell
te groot zijn, kunnen de aanstaande Inlandsche ambtenaren der verlichtste hoofden, heeft Nederlandsch willen reel en en
daar de kennis onzer taal erlangen.
is daartoe geleid en onderwezen door een controleur. Dl was
Waarom zou c. q. het gouvernement Been studiebeurzen eenige jaren geleden en hij verstaat thans een weinig, doch
verstrekken aan bekwame jongelieden, die in 's Lands dienst spreekt geen Hollandsch. Hij is wellicht op te ouden leeftijd begonnen.
wenschen te treden I'
Gebeurt dit met reeds met hen, die „doctor djawa" worden :
Is men zoover dat de hoogere hoofclen Nederlandsch kennen,
zij genieten immers kosteloos onderwijs en verpleging.
dan kan men overgaan de dorpshoofden daartoe te bekwamen.
En juist door het niet terstond onderwijzen van onze taal Doch als deze hoofden maar eerst allen hunne eigen taal
op (-die Inlandsche scholen, bespaart men vele kosten, die kunnen lezen en schrijven (wat bij velen nog niet 't geval
o. a. voor bovengemeld doer kunnen aangewend worden.
is), heeft men reeds veel gewonnen.
Aangezien de meeste bepalingen in onze taal vervat zijn
Daarom is het zoo gewenscht dat voor hunne benoeming
(slechts enkele toch zijn vertaald) is het zeer gewenscht voldoend afgelegd se,hoolbezoek een eisch worde.
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elk gewest eon hoofdonschool
Evenals op ,lava zou
e en nmbtearen
n
moeten z j
n , of wel een school voor hoofdn
i
gecombineerd. Ik zeg elk gewest, doch het kan ook zijn
voor enkele gewesten te zamen. Met het oog op do afstanden
moeten er op de buitenbezittingen meerdere van die scholen
zin en niet als op Java slechts (6n.
Voorde hoofden van vreemde oosterlingen is de kennis
onzer taalook aan te bevelen.
toch komen aanraking
met hetbestuur
zijne bepalingen en zijn meestal leden
van een rechtbank.
Tot zoover de personen, voor wie de kennis onzer taal
verplichtend wordt ..),-eoordeeld. Is Mervoor het noodige verricht, dan gelet op het verlangen van andere onderdanen
en een stap vender gedaan op dezen weg.
flandelaren, inlandsche zoowel als weemde oosterlingen
willengaarne hunne zonen Nederlandsch laten leeren,
dat voor bun bedriif van veel nut kan zijn.
Over het algemeen bevolken hunne kinderen de scholen
goed en zijn zi)t het, die op kleine plaatsen om scholen
vragen, zonder van het Nederlandsch daarbij
•
te spreken.
Het is dan ook ondoenlijk dadelijk op alle scholen onze taal
te doen onderwijzen.
Wanneer men echter later it de Inlandsche, dan Nederlandsch kennende, onderwijzers een goede keus kan doen,
zou men door deze uitverkorenen onderwijs in onze taal
kunnen laten geven op de Inlandsche scholen in die kleine
plaatsen, waar dit gewenscht was. Europeesche onderwijzers
zouden te kostbaar zijn. Men zou ter aanmoediging aan
die Inlandsche onderwijzers, die het beste examen in het
Nederlandsch liebben afgelegd, premien kunnen uitloven.
Home' natuurlijk Nederlanders het best onderwijs kunnen
even in hun moedertaal, is het geen beletsel voor vreemdelingen, die deze taal goed. machtig zijn, dit eveneens met
succes te doen. In ons land toch worden oude moderne,
talon ook niet bepaald door Grieken, Franschen, enz. onderwezen, maar hoofdzakehjk door daartoe bekwame Nederlanders.
Zoo zou men het doel kunnen bereiken om op de inlandsche
scholen onze taal onderwezen
zien.
Docheenmaal die taal geleerd hebbende onderhoudt men
Naar dan wel? Hierop moet helaas ontkennend geantwoord
worden, behoudens uitzonderingen natuurlijk. In de Minahassa
(Menado) toch leert men Nederlandsch op de scholen.
Hoevele Nederlanders genoemden,
Staatsblad erkenden,
of geborenen nit Hollandsche vaders, leeren als vreemde taal
•
het Nederlandsch en spreken thuis Maleisch,
terwijl het juist
omgekeerd moest zijn. 1k heb, z. g. Europeesche kinderen
zoo uit school komende, Maleisch met elkaar hooren spreken.
• spreken met hunne kinderen
Zells vole Hollandsche ouders
Maleisch omdat het zooaardig
•
klinkt" en deze spreken
vaak onder elkaar die taal, enkelen tot zelfs op eenen leeftijd van 10 it 12 jaar.
sprak steeds Hollandsch met mijn kind. Op een beer
hoorde een echte Europeesche dame mij• zoo spreken en zeide
toes: ,Kassian medelijden),
(ik heb spreekt
•
u nu reeds Holandsch met uw zoontje". N.B. had meelijden, omdat het kind
nog zoo jong was (plm. 1 1 1 2 jaar) en reeds in zijn moedertaal
word toegesproken ! Het was zoo moeilijk dit terstond te leeren !
Wanneer sommige Nederlanders zoo hun taal behandelen,
•
hoe dan Inlanders met deze voor hen vreemde taal.
Daarommoot thus eerst ook fiink gearbeid worden
ei,L,Yen
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kring. I let NIaleisch in
verbannen worden uit ieder gezin,
dat ',ICI] Hollandsch en niet inlandsch noemt. lk meen tusschen
kinderen
ouders
dozen onderling met de bedienden
blijft natuurlijk het Maleisch de voertaal.
Ten slotte moet gewaakt -worden tegen het streven van
lieden om eene vreemde Europeesche taal te onderwilzen
aan inlanders. Bedoeld wordt een geval als de Sumatrapost
of Deli-Courant eenigen tijd geleden meldde en waartegen
datblad terecht protesteerde. Een Engelschman had n 1. te
Medan een school opgericht voor Inlanders en Vreemde
Oosterlingen om hun Engelsch te leeren (met bet oog op
den handel op de ^Straits willicht).
Pit mot enlist verboden worden. Eerst Nederlandsch
ill eerie Nederlandsche bezitting, dan eeneantler
ande taal. Men
had mij ook verteld dat Duitsche zendelingen in de Tobalanden aan de Bataks Duitsch onderwezen, doch vanbevoegde
zijde word mij toen meegedeeld dat dit een „besliste onjuistheir was Het praatje was in de wel old gekomen, omdat
de zendeling Warneck eons eenige adspirant Inlandsche
hulpzendelingen een weinig les in het Duitsch gegeven had,
dock dit feit stond op zich zelf en had hoegenaamd geen
betrekking op de lagere scholen."
Als slotsom worth; aangeteekend dat het verspreiden van
onze taal in onze bezittingen van harte toejuiching verdient.
vooral met het oog op de politieke beteekenis er
• van.
Want dit is ongetwijfehl waar, dat wanneer de Inlander
ons moor begrijpt en wilj elkaar Meer genaderd zijn, de band
tusschenons hechter wordt.
In de eerste plaats moeten daarom geestelijk opgeheven
worden de voornaamsten der Inland" bevolking : de
Hoofden, de onderwijzers en de ambtenaren.
Zijn wij niet veer hun oog slechts de oyerheerschers,
doch eenen hoogeren rang bekleedende, medeonderdanen van
Bell groot rijk on(ler den scepter van eene geliefde vorstin,
Ban zullen wilj door hen, en met hen door de geheele bevolking gesteund worden, wanneer cone vreemde mogendheid het zou waxen de hand uit te strekken naar doze
schoone bezittingen,
1)e hid Girls

K. A.

JAMES.

Vergadering van het H o of d b e st uu r.
Belotopt Orerzicht.
Older voorzitterschap van Prof. Dr. IL Kern had Zaterdagmiddag 28 Fehr. to Dordrecht de eerste vergaderingvan het
Hoofdbestuur plaats in dit ,jaar.
Naar aanleiding van de notulen der vorige vergadering word
opgemerkt dat de samensmelting der beide groepen in Arnerika
nog niet is tot stand gekomen, dat de 1000 boeken der krijgsgevangenenCeilon. gesehonken aan het A. N. V. nog altijd op
Ceilon berusten, dat de Commissie voor het verzamelenvan boeken
zees goed werkt, dat de wederoprichting der groep Zuid-Afrika
spoedig is to verwachten en dat over een beurs voor het Studiefonds voor Z. A. studenten dit jaar nog niet kan gedacht worden,
maar wel een gift van f 50 op de begrooting is gebracht.
Alsplants voor het 28ste Taal- en Letterkundig Congres word
aangewezen Deventer.
De Secretaris deed mededeeling van versehillende ingekomen
stukken, voor het meerendeel reeds in Neerlandia vermeld.
De gift van H. M. de Koningin zal, op Haar uitdrukkelijk
verlangen om ze to besteden aan de bevordering der Ned. Taal
in Indi a , worden aangewend tot steun aan de FrObelscholen en
het blad Bintan g Hindia.
Onze Consul te Smyrna, Jhr. De Sturler heeft toegezegd, dat
11'0
traehten
daai . eerie afdeeling van bet A
A. N. -V.
sticlli ef
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Door het Hoofdbestuur worden pogingen aangewend tot rich
Lin g eener afd. Shangai,waar, zooals de heer Smeding meedeelde
een Hollandsch Leesgezelschap bestaat, dat uit Antwerpen voor
400 fr. 's jaars aan Ned. boeken betrekt.
Aan de N. Z. A. Jongeliedenbond is een betuiging van instemming gezonden, terwijl samenwerking is toegezegd aan de Z. A.
Voorschotkas.
Daar gebleken is dat de N. Z. A. V. zelfstandigboeken verzamelt, is Naar verzocht overle g te treden met het A. N. V.
om krachtenversnippering te voorkomen.
Door eenige leden is het verlangen kenbaar gemaakttot aanschafling van een draagteeken, Het voor en tegen werd overwogen
en besloten dit punt nailer in Neerlandia ter sprake te brengen.
De ingezonden reglementen van de Groep Suriname en van
de afdeeling Constantinopel worden goedgekeurd.
De begrooting voor 1903 werd vastgesteld.
Nog werd besloten aan de Besturen der Groepen en Afdeelingea
in het buitenland bekend te maken, dat aan Been bind of tijdschrift het recht ma worden verleend zich te noemen orgaan
van het Verbond of een zijner onderdeelen, zonder goedkeuring
van het Hoofdbestuur.
Ten slotte kwam de cootie— Den Haag over het georuik van
woorden en vereenvoudiging van de taal (zie
32 van
vie
nummer) ter sprake. Het groote belon g werd erkend maar
dit
men achtte het nemen van een beslissing intake Vereenvoudiging
niet liggend op den weg van het Verbond, vooral omdat het zich
partij stellen ongetwijfeld scheuring zou te weeg brengen.
P. J. DE KANTER.
Secretaris.

I

n ord van welkom aan de Z ui dn Neerlandia ma ee wo
Afrikaansche Voorschotkas niet ontbreken.Men
\veet nit de dagbladen, hoe zij ontstaan is en wat zij
wil. Het is feitelijk een stichting van de Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Vereeniging. EA de kleine drie ton, die
haar uit het fonds voor de slachtoffers van den oorlog gebleven is, heeft zij f 200.000 aan de Voorschotkas afgestaan.
In dat kapitaal heeft de kas een grondslag om op voort
te bouwen. Maar natuurlijk, wil zij vruchtbaar werken, dan
moet het aanmerkelijk vergroot worden.
Hoewel de Voorschotkas — gelijk het hoofdbestuur der
Zuid-Afrikaansche Vereeniging in een zendbrief aan hare
afdeelingen medegedeeld heeft ---ten nauwste met deze
vereeniging verbonden blijft, bezit zij „voldoende zelfstandigheld om ten opzichte van andere nog bestaande organisaties
hi dezelfde verhouding te komen als tegenover de ZuidAfrikaansche Vereeniging. Het hoofdbestuur — zoo lezen
witi verder — vleit zich dan ook met de hoop, dat de
Voorschotkas het mid el zal vormen om te geraken tot
eene centralisatie van handelen, tot grootere krachtsontwikkeling."
VoorschotEn in een kennisgeving van het bestuur der
•
•: „De Voorschotkas zal werken in overleg
kas self heet het
met de Z.-A. Vereeniging en het sedert 1895 bestaande
Schoolfonds, en zal ook zooveel mogelijk samenwerking
zoeken met andere nog arbeidende comite's of vereenigingen,
Loa door haar optreden geen versnippering, doch integende el vereeniging van krachten en concentratie in optreden
zal verkregen worden."
Dee woorden voorspellen goeds. Er waren er, die
eenigen tijd geleden vreesden, dat de gewenschte samenwerking tusschen de „bestaande organisaties" zou uitbliiven.
tot samentrekking
van krachten,
Hier is nu een aanmoediging
•
en de Voorschotkas, die de geldschieter wil worden voor
de pogingen om stamverwante belangen en de Nederlandsche
taal in quid-Afrika vooruit te helpen, kan van zelf het

middelpunt worden. De leden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond zullen zich over de oprichting van de Voorschotkas
daarom zekervan harteverheugen.
v

•
Den 20en Januari is op een vergadering
te Stellenbosch
ill de Kaapkolonie
Zuid-Afrikaansche Taalbond
•
weder opgericht. Ziehier het verslag
dat Ons Land er van geeft:
(hider de1,.iinwezigen zag men de vier professoren van het
theologisehe seminarie, ds. NeethIing en van Broekhuizen, de hoer
J. H. Hofmeyr, dr. Viljoen, de heer H..1. Louw, M. I3esselaar, advokaat
Malan, mevrouwen J. Roos. A. I>. de Villiers, P. Viljoen (Worcester),
Mejuffrouwen A driani (131oemhof), E Neethlin g en eenige andere dames.
Professor de Vos werd tot voorzitter gekozen.
De beer 11. J. Louw, die onlangs uit Holland en Belgii is teruggekeerd, decide Wadi de vergadering mede, dat men in de Nederlanden Nereid was met de Afrikaners mede te werken in 't versehaften
van nuttige Hollaiidsehe boeken y our verph-tatsbare bibliotheken. als
anderzins. Ook las hi' een brief voor van dr. K. de Jonge. seeretaris
van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Fen centrale eommissie,
bestaande uit de vier professoren, cis. Neethling, dir. Viljoen en den
beer H. J. Louw, werd benoenid om den hartelijken dank der vergadering aall de vrienden in Nederland over te brengen en om
verdere stappeu in Verbond met deze mak te nemen.
Ook went besloten de Zuid-Afrikaansehe Taalbond weder op te
richten. Een hoofdbestuur werd benoemd, bestaande uit : professor
de \ os, ds Moorees, dr. I offman, die heer J. H. Hofmeyr (oude leden),
professor Marais, advokaat Malan, dr. Viljoen, de heer H. J. Louw
en de heer Besselaar (seeretaris).
Dc Taalbond zal zijn werkzaamheden verband met het uitsehrijven van examina in Hollandsch en Kaapsehe gesehiedenis her-vatten. De voi gende examina, zullen in September a.s. gehouden
worden. Alle bijzonderheden omtrent deze examens zullen binnen
kort door den seeretaris bekend gesteld worden. -Waarsehijnlijk zal
een prijsvraag uitgesehreven worden voor een opstel over een of
ander onderwerp. De hartelijke medewerking van alle vrienden der
Hollandsche taal wordt verwacht.

De wederoprichting van den Taalbond is een heuglijk
verschijnsel voor het opleven van onze taal in Zuid-Afrika,
want de Taalbond is in de Kaapkolonie reeds een macht
gebleken. In Neerlandia van October 1900 stond een verslag
te lezenvan de laatste vergadering die, als wij ons niet
bedriegen, de Taalbond, voor hij in den oorlog onderging,
gehouden heeft.
Het was de 22ste September 1900 en weer te Stellenbosch. Er zou prijsuitdeeling zijn voor wie in het examen
van den Taalbond geslaagd waren. Prof. H_ofmeyr• herinnerde
zijn tienjarig bestaan al voor het
aan wat de Taalbond
voor de geschiedenis van Zuid-Afrika gedaan
Hollandsch
had, en Baal coed voor zijn doel: verspreiding van kennis
van de volkstaal aankweeking van het nationaliteitsgevoel.
Aan de verschillende examina, door den Taalbond uitgeschreven, had en deelgenomen in 1897 766 kandidaten, in 1898
1141, in 1899 1381 en in 1900, ondanks oorlog en krijgswet, nog 932 kandidaten.
Er werden op die vergadering woorden gesproken die
zeker niet verloren zijn gegaan. Dr. Hoffman, die in den
oorlog met zijn ambulance veel voor de Boeren gedaan en
daarvoor zelf veel heeft moeten verduren, Heide : Er wordt
op het oogenblik geschiedenis gemaakt in bloed ellende •
het toekomstige Zuid-Afrika zal de mannen zegenen die
thans voor haar strijden. En hij di on er bij de aanwezigen
op aan, om hun land en taal lief te hebben, want alleen
dan zouden zij met hart en ziel ware Afrikaanders zijn.
Prof. Hofineyr legde als slotwoord in den boezem der
vergadering de leuze •: „Weest getrouw en volhardt!"
Sedert lien heeft de krijgsvv-et en het feller woeden van
den oorlog in de Kaapkolonie zelf den Taalbond verlamd.
NIaar nu is hij dan herrezen, en de mannen die aan het
hoofd zijn gekomen, de oude voorgangers en de nieuwe,
waarborgen een krachtig nieuw le en. De samenwerking
•
is blijkbaar reeds
met het Algemeen Nederlandsch Verbond
(*) Sedert is het examen in de Nederlandsehe taal uitgesehreven.
Dal in de gesehiedenis van Zuid-Afrika blijft ditmaal achterwege.
In plaats van de hoogste der drie afdeelingen, waaruit het examen
gewoonlijk bestaat. is nu Pen prijsvraag gekomen.
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gevonden. Samenwerking en verdeeling van arbeid, deze
beide beginselen, tussehen de vereenigingen hier en ginds
in toe assns gebracht, zullen de zware taak, het Hollandsch
in den strijd to en het Engelsch er bovenop te houden,
verlicbten.

vat die taak vooral in de oude republieken zwaar zal
wezen, is dezer dagen duidelijk geworden door bet telegram,
dat de uitvaardiging van de schoolw et bekend maakte. Vat
het onderwijs in bet Hollandsch betreft bekrachtigt die wet
de voorloopige regeling, eenigen ti geleden door Sargant,
den directeur van onderwijs in de nieuwe wingewesten, ingevoerd. Er zal iloogstens vijf uur in de week les gegeven
mogen worden in het Hollandsch ; de twee urea voor godsdienstonderricht daaronder begrepen.
En het Hollandsch is de landstaal : in den Vrijstaat de
taal van de groote meerderheid der bevolking, in Transvaal
van niet veel mind er stalls g dan de helft. Di is de uitkomst van de klacht, die de Boerendeputaties te Pretoria
ell te Bloemfontein voor Chamberlain hebben gelegd. 74)
vroegen gelijke rechten voor Hollandsch Engelsch. Engeland
was immers den oorlog begonnen of voor alle blanken,
Boer en Brit, gelijke rechten te krijgen. En dit is er van
geworden! Chamberlain sprak klinkende woorden, maar
nauwelijks hceft hij het stof van Zuid-Afrika van zijne
voeten geschud, of de wet is er en de grief is gebleven.
Goed dap, ! Nu hebben de Boeren aan wie hun taal en
nationaliteit gelegen zijn, het met eigen scholen klaar te
1)e ell. Weer hebben de Engelschen een gelegenheid laten
voorbijgaan om de Boeren door eenig toegeven te Winners.
Men vangt ze misschien met stroop, niet met azijn.
Vele Boeren hebben de beslissing deze onderwijskwestie
ekvacht en aanstonds begrepen
afg
, dat zij 't van de
Engelsche school niet moesten hebben. Het Schoolfonds,
waarvan de mededeeling van de Voorschotkas gewaagt,
beeft dezer (1d ell een lijst openbaar gemaakt van de vrije
scholen, die er met haar medewerking in Transvaal geopend
zijn. Dat was reeds een achtbare rij. En er zijn er al meer,
en er zullen er nog meer komen. De Voorsehotkas kan
bier ook helpen.
Maar laat zij• clan in de eerste plaats aan den Vrijstaat
moge denken ! Dr. Mansvelt, de secretaris van de Voorschotkas, heeft uit den aard der zaak meer betrekking op
Transvaal. Maar het ^Scboolfonds heeft tot nog toe nitsluitend in Transvaal gewerkt. Tot kort geleden had het
misschien heeft het tot nog toe niets in den Vrijstaat gedaan.
Die schade moet ingehaahl worden.
i

*

In de Maart-atievering van de Vragen van den Dag komt
H. Prick te Batavia
Cell opstel voor van den heer F.
dwaasover „Anglomanie en taar. Hij beschrijft daarin
zooveel En g els he woorden en nitheld van ons yolk
drukkingen te gebruiken, en zegt :
Ofse,hoon onze taalverwanten in Zuid-Afrika meer direct wider
(ten invloed zijn van het Engelsch, schijnen zij tech taalkundig
zuiverder op de graat te idijven dan wij. De woordensehat
van hun ta al is zuiver Ioliandsch gebleven en het (. tantal woorden,
dat uit het Fransefi, Engelseh, Portugeesch, Duitsch of de talen
der Wilde stammen is overgenomen, is zeer onbeduidend. Zoo zegt
een Transvaler: Van Engels en Frans, wat een mens (lit sou verons taal nie, maar wel enkele
',limper geii woorde
wach, krij
voor
gallieismen): van de eerste p«t
uitdrukkings (anglieismen
voor nauwelijks (.s.c«rec); een r(((((( y e antwijken (to ,gire way);
A

.o)11ing I En g . a narrow escape).

Die invloed dagteekent van 180G, maar er moet natuurlijk versehil
worden g,ernaakt tussehen de streken, die Hollandsch gezind, en de
streken. die meer Engelsch gezind zijn en waar (le kostseholen het
Engelsch bovenaan stellen. Daar viiidt men veel meer sporen van
de „Engelsche ziekte” in de taal en zelfs anglieismen als o()) . (lie
1 . 01en haul (Eng. to haul over the coals). In Hollandsch gezinde streken
wij oak voor
in (le Katt') hoort men meer don een leenwoord,
: baby, ha (landy, yoy d, picnic, snob,
goed hebhen opgenomen,
t jelc IchecA . ). Eigenaardig zijn de volksetymologische verbasim 1 en pijniceloi er van pain
ere!'
tingen ni»onermiin
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Over het algemeen echter dragen de Afrikaansehe broeders het
hart beter op de tong clan wij . .

Menu wenschen, bet oordeel van den beer Prick te
kunnen it r, Het gevaar voor de verengelscbing
van de taal bier te Linde lijkt ons niet groot. De Engelsche
modewoorden gaan vandaag of morgen wel over boord, en
wat wij er niet meer van missen kunnen zal mettertijd wel
bet Nederlandsch stempel op gedrukt worden.
Maar in lid-Afrika lijkt bet Engelsch meer meer
zijn stempel op het Nederlandsch te zetten. Het Afrikaansch
moge tot voor eenigen ti slechts spaarzaam Engelsche
zich opgenomen hebben, in de laatste tien of
woorden
twintig jaren is het minder kieskeurig geworden, maar heeft
vooral het Hollandsch dat de Afrikaander
•
schrijft den invloed
van het Engelsch ondergaan.
Het overnemen van Engelsche woorden is daarbij het
•
minste. Zulke woorden
blitiven hun uitheemsch kenmerk
lane dragen kunnen mitsdien, als de geest er toe getuigt,
zonder reel bezwaar weer afgelegd worden. eel erger is
het, dat de zinswending en de zinsbouw zoo Engelsch worden.
l,
Als de beer Prick geregeld Zuid-Afrikaans he krantenas
ook geregeld Hollandsche brieven van
Ons Land b.v.,
Afrikaanders wider de oogen kreeg, zou I ll over de zaak
een vroegere atlevering
wel anders denken, vermoedelijk.
van Neerlandia is reeds over deze zaak uitvoeriger geschreven.
Waarlijk, de verengelscbing van het Hollandsch in
mindere mate van het Afrikaansch is een heel eind gevorder d. En de uitkomst is, dat de taal van vele Afrikaanders
een jammerlijk vermengsel is van de twee talen.
Ongetwijfeld zijn er in Zuid-Afrika genoeg die dat zelf
inzien. Er zijn een aantal ontwikkelde Afrikaanders die het
Hollandsch door en door kennels en het voortreffelijk schrijven. Maar het wordt dan tijd dat zij hun landgenooten op
dit gevaar
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roep 13. van het AIL'. Yederl. Verb. hield op
Maart, te
Antwerpen hear jaarlijksehe Algemeene Vergadering.
Nadat de Voorzitter, Prof. Obrie. de vergadering geopend had
met een woord van dank aan den Tak Oostende voor zijn buitengewone werkzaamheid in het afgeloopen jaar en aan den beer
Peeters van
Scha,ffen.u
Diest,
door Wiens toedoen in de stad
een nieuwe Tak tot stand gekomen was, doet de penningmeester
de heer De Backer verantwoordin g over zijn bebeer : 1902 sloot
met een saldo van 1859.45 fr.
Dan wordt, in afwezigheid van den heer Meert, Secretaris.
door ziekte belet, het verslag over de werkzaamheden van Hoofdbestuur. Bestuur Groep B, Dagelijksch Bestuur en van de Takken
van Groep B. gele,zen door den hulpseeietaris, den Beer Verheugen.
Tot leden der Commissie van Nazicht der rekenin gen worden
verkozen de U. Minnaert, Van Houwaert, Vercoullie.
Met afwijking van de dagorde wordt overgegaan tot de bespreking
van het vraagstuk der Vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool.
De heer Prayon van Zuylen zegt, waarom wij de Vlaamsehe
Hoogesehool willen • vesti g e de aandacht op bet feit, dat het
verslag van Prof. Mac Leod door al de leden der Congres-Commi
ssie
werd onderteekend ; t r'genstand werd gevonden : lo. bij de vulgarisateurs ; dock met dien tegenstand hoeven we Been rekenin g te
houden ; 2o. bij enkele Vlamingen, die dezelfde argumenten onwilikelen als de vulgarisateurs.
Zij stellen tegenover het stelsel der Commissie een ander, dat
ons 5 Nederl. leergangen zou seven nevens 150 Fransehe. (Protest
van M. Frederic q: ik sprak van 5 leeraars, die seven elk meer dan
een leergang.) Andere gebreken van dat stelsel zijn : de onkosten :
verlies aan minerval door de hoogleeraars ; he+ geeft ons geese
voldoening ell vermoeiliikt vow . later. het nemen van doortastende
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maatregelen, indien het toegepast werd, zouden de franskiljonsche
hoogleeraars ongehoorde drukking oefenen op de keus der studenten
tusschen Fransche en Nederl. leergangen. Het voorstel Fredericq
is geen overgangsmaatregel; het gaat uit van het princiep der
tweetaligheid, dat lijnrecht tegenover het onze staat ; Prof. Vercoullie
is in geen geval voor de eentaligheid en Prof. Fredericq weigerde
bepaald op de Alg. Vergadering van den Gentschen Tak zich te
verbinden, bij aanneming en na inwerkingtreding van zijne proef.
zich te verbinden voor het stelsel der commisie te werken. In
1883 werden voor het Mdb. Onderw. ook twee stelsels verdedigd:
Van Beers en Max looses vroegen het eentalig onderwijs ; het
2de stelsel wilde vrijheid voor de leerlingen to kiezen tussehen
Fransche en Nederlandsche leergangen of wel tweetalig onderwijs
aan allen opgedrongen. Het eerste stelsel, het eenige goede, word
aanvaard. Zoo moeten wij ook thans aan het radicaalste stelsel
vasthouden. (De Heer Prayon wordt zeer toegejuicht.)
De heer Frederic : Ons onvervreemdbaar recht op Hooger
Onderwijs in onze taal kunnen we thans niet veroveren; wiej zoeken
practische middelen om ons recht geleidelijk to verkrijgen. In den
begi.nne waren Prof. Vercoullie, ik en anderen het volkomen eons
met het stelsel Mac Leod. In onze zienswijze is verandoring gekomen
om de volgende reden : het is nu niet mogelijk van de Kamers
het stelsel Mac Leod toegepast to krijgen. In 1883 ook hebben
wij de trapsgewijze Vervlaamsching niet durven vragen voor het
middelbaar onderwijs, wij hebben ons met een brok van ons recht
voorloopig tevreden gesteld. Than kunnen wij ook gedeeltelijk
ons ideaal bereiken ; het inrichten van een 15-tal leergangen in
het Nederlandsch nevens de Fransche. Daardoor zouden wij
practische wijze de vooroordeelen der vulganisateurs ontzenuwen.
Het referendum onder de studenten der 4 faculteiten bewijst ons,
dat de groote meerderheid de Vlaamsche leergangen zouden volgen.
Dirt referendum gaf 123 stemmen voor en 8 tegen de Vlaamsche
Hoogeschool in de faculteit der Wetenschappen en Geneeskunde
en 33 stemmen voor en 3 of 4 tegen in de faculteit van Wijsbegeerte
en Letteren. Drukking op het onafhankelijk studentenvolk is weinig
to vreezen. Al de jaren, die onvruchtbaar zullen blijven v6Or
het stelsel Mac Leod verkrijgen, zouden dienen om to bewijzen,
dat wij eene Nederlandsche wetenschap, Nederlandsche hoogleeraren,
Nederlandsch gezinde studenten hebben.
De heer Prayon van Zuylen: De drukking uitgeoefend op de 5
Vlaamsche bekroonden in den Hoogeschool-prijskamp, waardoor
ze op de prijsuitreiking tegen wil en dank verplicht zijn geweest
in 't Fransch to antwoorden op de gelukwenschen van den Rector,
bewijst ons, wat er zou gebeuren als het examen en toekomst
zou golden. En zouden de studenten al weerbarstig zijn, de ouders
zouden wel weten to dwingen.
De hoer Max Rooses betreurt ten zeerste de oneenigheid in de
Vlaamsche gelederen en voorziet daardoor groote rampen voor
de toekomst. Het eerste wat we doen moeten is het geschil bijleggen. Dat wij dikwijls rekening moeten houden met de omstandigheden bewijst het volgende: ens ganseh leven werken wij reeds
om het Fransch nit de lagere sehool to krijgen en tech zijn wij
zelf hier in Antwerpen verplicht geweest het Fransch op ens
programma der lagere school in den hoogeren graad to schrijven ;
in het Mdb. onderwijs is de Fransche taal ook nevens het Nederlandseh de voertaal. Veer het hooger onderwijs kunnen wij vooralsnog alleen afrekenen met het stelsel Mae Leod, dat wij kennen
in zijn geheel. Met het stelsel van M. Fredericq, dat nog efflbryonnaire is, weten wij niet goed, waar wij naartoe gaan. De
arbeid der Congrescommissie is nog niet geeindigd, aangezien
zij ook het stelsel Frederic(' heeft willen onderzoekon. doch dit
nog niet heeft kunnen doen, omdat de hoer Frederic(' het nog niet
good heeft omlijnd. Wij willen in goon geval komon tot de tweetalige hoogeschool ; ik deck aan een nieuw stelsel, waardoor ook
de mogelijkheid zou verwezenlijkt worden. dat de leerlingen, nit
de Vlaamsche Hoogeschool komend, ook hun ambt in het Fransch
zouden kunnen waarnemen. De Comrnissie, zooals gij thans bestaat,
zou haar onderzoek over de verschillende stelsels kunnen voortzetten en ieder punt bespreken ; of die Commissie Zen kunnen gewijzigd worden.
De heer Libbrecht : Waaroin is eon volledig Vlaamsch Athenaeum
Jill omnogelijk i Omdat wij geen Vlaamsche Hoogesehool hebben.
Het lager onderwijs zal alleen dan volkomen Vlaamsch kunnen
zijn, warmeer bet Mdb. ondervvijs dit zelf is.
De hoer Haller : Tweetaligheid werkt doodend op loeraars en
leerlingen. Wij zouden den seheldnaam bedelaars verdienen,
indien wij het officious voorstel, door M. -141 redericq medegedeeld.
aanvaardden. De vernieuwing of vervorming der Congrescornmissie,
ware een kaakslag aan de thans bestaande. Ontvolking van de
Gentsche Hoogeschool is /lief e drichten.
De, hoer Fabri zt1 l)ewijzon. dat de heer Frederieq wel eon

voorstander is van de tweetalige Hoogeschool. Hij zegt immers
dat de Walen en Franskiljons bij ens ook recht hebben op onderwijs
in hunne taal. Wij kunnen dat onmogelijk beamen. M. Fredericq
gebruikt zeker de argurnenten der franskiljons niet : hij tech weet
dat er is een Nederlandsche wetensehap, dat er zijn Nederlandsche
hoogleeraars, en Nederlandschgezinde studenten. Onbetwistbaar is
het, dat de vervlaamsching de Hoogeschool niet zal ontvolken.
Het eenig argument van den heer Fredericq is dus het recht der
franskiljons op onderwijs in hunne taal aan de Gentsche Hoogeschool. Hij wil niet spreken van zekore gazetten, die chantage
oefenen en aan wie geld toegeworpen wordt opdat ze zouden
zwijgen. Het is volstrekt het doel der Vlamingen niet in onze
Hoogeschool 4 of 5 nieuwe plaatsen to krijgen voor evenveel
personen en daarmee to zwijgen. Hij wil niet dat onze lens: In
Vlaanderen J laanisclt gewijzigd worde tot In 1 71aanderen Vlaamsch

en Fransch.
De heer Prayon kan niet meegaan met het voorstel Max
looses. Het staat der Commissie vrij, haar onderzoek voort to
zetten of als geeindigd to beschouwen; wij hebben goon bevoegdheid om haar onzen wil op to dringen; wel hebben wij het recht
om een wensch nit to drukken en to vragen, dat alle bevoegde
lichamen en vooral de congrescommissie, met dien wensch zouden
willen rekening houden. Doze wensch is: De Congrescommissie,
handelend nit naam van het Vlaamsche Volk, zal voortgaan met
alleen het stelsel Mac Leod voor to staan.
Aan alle zijden : Stemmen! Stemmen !
De hoer Lefevre : Nief, alleen zullen de 5 eerste leergangen
volgens het stelsel Fredericq groote onkosten vergen ; maar hoe
zal men den 6en leergang krijgen ? Hij zal de vernieuwing vragen
van den ganschen strijd. Zoo ook de volgende leergangen. Thans
is er gemiddeld een hoogleeraar veer 8 studenten; met het stelsel
Frederic(' zouden we komen tot 1 hoogleeraar voor 4 studenten
Na 10 jaar zouden er door het stelsel Mac Leod een 25-tal
loergaugon vervlaamscht zijn. Krijgen we 't niet onmiddellijk we
moeten blijven voortstriliden tot het stelsel Mac Leod tech kan
doorgedreven worden, hover dan ons met een halfslachtige oplossing
tevreden to stellen.
Algemeen geroep in de zaal : Stemmen ! stemmen !
De heer Reinhard wil een pricipieele verwarring opheffen, die in
het debat heerscht.
De wet van 1883 geeft iii princiep volledige voldoening
aan de Vlamingen : bij de Germaansehe talon worden nog twee
leervakken in 't Nederl. onderwezen. Dit minimum opent de deur
veer het maximum. Wij willen niet beginnen met tweetaligheid.
Dat hebben wij ook in de Burgerwaeht niet geduld en de gepanaeheerde offieieren zullen veer de wet moeten buigen. Halfslachtighoid leidt tot bedrogen worden. Bij het bepalen van het
taalgebruik voor To rechtbank is er eon § opgesteld die zegt,
dat van de gediplomeerden veer 1895 geene kennis van het
Nedei I. meet worden geeischt. Dit heeft de benoeming van een
Nederlandsch onkundigen procureur aan de rechtbank van eersten
aanleg to Hasselt mogelijk gemaakt. Wat het gezegde van den heer
Max Rooses betreft, dat onze Vlaamsche advocates ook in het
Fransch moeten kunnen pleiten : als al degenen, die in de rechtbank zetelen in het Vlaamsch opgeleid zullen zijn, zal er niet
veel meer in het Fransch gepleit worden.
De hoer A. Hendriekx verklaart, dat de Antwerpenaars even
hartstoehtelijk voor het stelsel Mac Leod zijn als welke Vlamingen
ook. niogen niet beginnen met de wapens to smeden, waarmode ooze vijanden ons zullen bestrijden.
Het voorstel van den heer Prayon: Groep B van het Mg.
Nederl. Verbond sluit zich aan bij de trapsgewijze vervlaamsehing
der Iloogesehoot van Gent, door de commissie van het Antwerpsch
taal- en letterkundig oongres voorgesteld," wordt in stemming
gelegd en met 31 stemmen tegen 3, van de stemgerechtigde
afgevaardigden aangenomen.
Nu grijpt de verkiezing van Bestuursleden plants; worden
gekozen : de hh. L. Bouehery, Ilion van der Von, Antwerpen;
C. Teeters Diest; T'Sjoen, De Veen, Brussel; De Backer, Meert,
Gent.
Het uur is to ver gevorderd om nog over to gaan tot de
bepreking der andere punten aan de dagorde ; ze worden aangehouden veer de volgende Algemeene Vergadering, welke zal
plaats hebben to Oostende.
ril e 12 1 h hegira het puik Benoit-Concert door den Antwerpschen
Tak aan de leden aangeboden.

riot verslag der Alg. Verg. van den Gentschen Tak gehouden
22 Febritari iioet vvegens plaatsgebrek tot een een volgend nummer
lied.
h]jveii liggen.
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FRIEDRICHSTADT A. D. EIDER.

(Schleswig Holstein) 22 1. '03.
G cackle Redact?" e !

Het zij mij vergund een korte opmerking te maken naar at mleiding van het artikel Zuid-Afrika" in het lanuari-nummer van
„Neerlandia". Daar staat in den tweeden regel „ .. . de laatste
mails — mails, zest L. en V. met een kordate poging tot verhollandsching van een vreemd woord dat wij niet meer missen
kunnen en het woord een juistere uitspraak gevende dan het firer
te lande krijgt."
Deze nits rank verwonderde mij •; rom p ers indien men het vreemde
woord „mail" behouden wil en niet door een echt-Nederlandsch
vervangen, schijnt het mij beter de gewone uitspraak „meel" te
behouden, dan er meil"van te maken. Wil men een hollandseh
woord, laat men dan „maar of male" zeggen dat van den zelfden
oorsprong is als het Engelsche „mail" en waarvan de grondbejueekenis „zak" of „buidel" is, in 't bijz. een zak om poststukken
te verzenden en vervolgens die poststukken zelf.
Maar waaroni zonden we het eenmaal geijkte woord „mail"
niet behouden ? Taalzuivering is een kostelijk ding, mits men
daarbij niet al te streng te werk ga niet bijv. met Hooft van
een „vernufteling" spreke voor ingenieur.
Nu ik U toch schrijf, zal het U miss hi treffen dat in de stall
miner inwoning, die oorspronkelijk een hollandsche nederzetting
was, nog in de volkstaal enkele hollandsche woorden voortleven
bijv. stoepje, drieftol, trek p ot baantje, koekje. stoofje enz.
Merkwaardig dat het meet verkleinwoorden zijn. Overigens is de
bevolking in spreken, denken envoelen geheel verduitscht, al is
de sympathie voor Holland nog altijd zeer groot.
Aan depolitieverordeningen ligt nog het oude stadrecht van
1621 ten grondslag en zoo werd bij een onlangs gerezen geschil
tussehen twee koetsiers door den Itechtsanwalt mijne hu g ingeroe en om de desbetreffende artikelen in 't Duitsch to vertailen!
Met Vaderlandsehen groet
boogachtend Uw dw.
Dr. C. I). HAN.
NA scfna
De opmerking mail meil stond in een tussehenzin. Haar hoknoptbeid heeft aanleiding gegeven tot een misverstand. In hoofdzaak zijn wij het met dr. Sax Bens.
Het was de bedoeling niet, to zeggen dat wij de schrijfwijze
of ook maar de uitspraak meil moesten overnemen. Aileen vices
dat er onder onze lezers zouden zijn, die zich over meil in gaits
van »reel als verhollandsehing van nut zouden verwonderen,
schreef de redactie dat Land en Volk aan het woord een juister
uitspraak gaf. Bij het onderwijs in het Engelsch hier te lande
wordt of althans word immers het Engelsche rti veolal als ee
rtitgesproken.
In Zuid-Afrika, waren de Afrikaanders druk met Engelschen
in aanraking komen en dus be er weten, zoo de schrijfwijze »reel,
overeenkomstig de hier to lande gebruikelijke uitspraak, niet kunnen dienen. Daarentegen zouden wij, inoest »mil op zijn Hollandsch
geschreven worden, meil niet aanbevelen, maar »reel verkiezen.
Met dien klank is het woord eenmaal in het zoogenaamde besehaafde
Nederlandsch opgenomen. Het yolk zest zooals het geschreven
ziet staan : mail, daarmede de ware uitspraak dichter naderende
dan de besehaafde doet.
Of het echter wensehelijk is een ons zoo onmisbaar geworden
woord als naar de Hollandsche uitspraak to schrijven,
daarover wenscht de red. zich in dit verband niet nit to laten
evenmin over de vraag or We niet p eter deden van maal, brierenotal
enz. to spreken.
Red.

Geachte Beer Bethtetet
1-1 et is eons
ympatielie gedaclite de verspreide zonen van Nederlandsehen oorsprong, maandelijks to v eroen igen in de ieetitur van
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hetzelfde blad — en dat blad gewijd aan de belangen van hun
moedertaal.
De West-Indische afdeeling van het A. N. V. was de laatste
schakel in de keten, die alle Nederlanders wil omspannen, en
als zichtbaar bewijs van eenheid wordt Neerlandia aan alle leden
toegezonden.
ver
Nu gebeurt het dagelijks dat zonen van een groot gezin
onder geheel andere omstandigheden
vervan elkander
schil van klimaat tusschen vreemde volken en talon levend,
iets overnemen van die vreemde omgevingen. Langzamerhand zijn
ze het niet meer volkomen eons met de vroegere huisgenooten,
en al heeft leder recht zijn mooning uit to spreken, de meeningen
staan soms tegen elkander over.
Evenzoo gaat het met de lezers van Neerlandia.
Waar het blad zijne kolommen openzet voor de velerlei meeningen,
is het belangrijk 1,744) . en tegett to vergelijken.
Maar -- om bij alle verscheidenheid ook overeenstemming te
wil ik een voorstel doen.
verkrijgen
Zou het niet mogelijk zijn de lezers van Neevlandia maandelijks
eenpaar bladzijden to geven, met een stukje litteratuur?"
Er zijn nu zes afdeelingen. Als beurtelings iedere groep mocht
beschikken over twee bladzijden. dan zou tweemaal in het jaar
ieder afdeelingsbestuur die zorg kunnen dragon.
De kracht, de schoonheid en bevalligheid van ooze taal aan de
leden van Nederlandschen slam in herinnering te houden daarom is het to doen.
Als letterkundigen van naam, een enkele keen jets wilden atstaan, zou het streven van Neerlandia, als in beeld gebracht worden.
Een zoo klein stukje litteratuur, in zich zelf volledig, vloeit
alleen nit depen van wie rneester is van de taal. Het zou een
aantrekkelijkheid to meer zijn voor de leden in de verstrooiing.
En wij. in het Moederland, wij zouden genieten van een stukje
levet] nit Amerika of Z. Nfrika, uit BelgiCe of Oost en West
Die stukjes zouden leden van Neerlandia nader tot elkander
brengen, iedere groep zou lezen hoe de besten van andere afdeelingen
sehrijven. Men zou onwillekeurig iets van elkander overnemen, en
de Nederlandsche taal zou er wel bij varen.
Mocht u, Mijnheer de redacteur het voorstel uitvoerbaar achten
en in een volgende aflevering plaats vergunnen, dan dankt u zeer
voor de welwillendheid, die zich met hoo gachtin g noemt
Uwe dw.
EMERENTIN Wr.ry,
Lid van. het A. N. Y.

Rotterdam 29 ,Januari 1903.
NA SCH RI VT.
Bedoeling en waardeering beiden maken Mejuffrouw \Vijts
stukje aantrekkelijk. Neerlandia is een bondsblaadje en lijdt onder
dies druk. Het vervolgt, al is het op groot terrein, altijd een
zelfde doel: opwekking tot verhoogd stamleven •; het plaatst altijd
voorop de taal. Wie daar niet tegen kan, ziet slechts eentonigheid
en komt niet tot geregeld lezen; wie meeleeft, de schrijfster getuigt
het. wordt belangstellend en wikt het voor en tegen bij velerlei,
tot no toe sluimerend vraagstuk.
Er was een tijd, in hot begin, dat de mooie droom door velen
word gedroomd van een groot geillustreerd wereldblad, een
Nederlandsche Graphie of London News. Dat was in de gulden
da gon van het heerlijke visioen eener opgewekte samenwerking
van alle beschaafde Nederlanders. Men kent echter het liedje, zoo
vaak gezongen: de Nederlanders waren dof en doof. Zelfgenoegzaamheid, dochter van langdurige vrede, maakte het moeilijk
buiten een kleinen wakkeren kring, de laksheid to overwinnen.
Maar al waren ook dadelijk duizenden als lid van een A. N. V.
toegestroomd, een Nederlandsche Graphic zou took niet gekomen
zijn. De ontzag,lijke sommen daarvoor noodig, bleken een onoverkomelijk beletsel. Dat zij, ingekrom p en tot het bereikbare, altijd
eon beletsel zullen blijven, is niet gezegd. Door den arbeid van
het Verbond kan in de toekomst eene Nederlandsche markt voor
eon wereldtijdschrift worden gekweekt, al zij dit bescheidener van
omvang en pracht dan men gewaand heeft. Wie weet dat voor
bladen als London News en Graphic de platen voor eon deel
Holland worden gemaakt, wie overweegt wat Hollandsche kunstenaars scheppen, die wanhoopt niet aan een aitslag, die geheel
afhangt van hetpeil van het Nederlandsche stamleven. En even
als vreemde plaattijdschriften veelal ondanks den vreemden tekst
worden genomen, die bijzaak is, om de platen. mits die goed zijn
en belangrij k. zoo zoo zulk een Nederlandsche Illustratie in haar
verkoop niet beperkt blijven tot n itsliiitend Nederlandsch gebied.
Van den droom tot de weekelijkheid,
tot het Neerlandia van
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heden, was een diepe val. Gelukkig dat hi' niet pijnlijk was; men
kan wel Jansen, al is het niet met de bruid. Neerlandia is een
(mopgesmukt, eenvoudig blaadje geworden en gebleven. Het is
begonnen met lichtprentjes, maar die zijn verdwenen, om de
kosten. Het blad moest zoo goedkoop mogelijk worden bebeerd.
Om daaraan niet de aantrekkelijkbeid op te offerer], heeft de
eedactie stapels brieven geschreven naar alle oorden der wereld,
om bijdragen over het leven van Nederlanders in den vreemde.
Geen letterkunde, geen bedoelde mooischrijverij, met al den aankleve van oneehtheid, maar brokken leven. zooals door landge'looter] geleefd wordt in den vreemde. Brieven zO(') uit Amerika,
uit Australia, Perzie, China„Tapan, Achter-Indio, om van eigen
Nederlandsch gebied niet te spreken, zouden een groote aantrekkelijkheid zijn geweest, ook om de taalschakeeringen. Maar
eilacie, de stn eels brieven bleven onbeantwoord. op enkele
zondelingen na, Wier sehrijvers nog meer gezegend zouden zijn
geworden als zi ja hadden gezegd en dan nog woord hadden
gehouden. r e or de meesten zwegen met on waardeerbaar talent.
Ende redactie gaat nu maar haar eigen gang, enkele getrouwen
hoogelijk waardeerende. overigens de lea behartigende:
En leert op nietwes staat te maken,
Als 't geen in eigen k:achten is.
'Poch woedt de vrije deelneming grooter. menig nummer getuigt
er van ; nu ook weer de schrijfster van bovenstaand stuk e.
Of „letterkunde" ons helpen zal? Eens priikte een stuk van
Albert Verwey over stare en ras 't was overgenomen, als veer
Neerlandia geschikt. Maar anders ? Ooze schrijvers
,
die tech ook
niet onkundig zijn van bet bestaan van. het A. N. V., zouden ens
kunnen gedenken en meewerken ; door de macht van het woord
zouden zij kunnen opstuwen vat nit langzaam zich beweegt. Zij
denken er eehter niet over of zoo wet. dan blijven het mooie
gedachten. Sehepers werkt nee. tot zijn eer. 'Poch, wie
weet, of de woorden van Mej. Wijt niet duel trellen, in on buiten
ons land? Altijd eehter bedenke men dat Neerlandia een maandblad is van bet A. N. V. en geen mededinger wenscht te worden
op de novellenmat kt.
Waarnaar de redactie oak uitziet ? Naar de korte gesehiedenis
van nederzettingen. Zou bijv. dr. Sax niet eens willen schrij,ien
over Nederland in en om Friedrielistadt? De redactie zelf heeft
bouwstoffen. maar niet voldoende. En van een karat kan niet alles
komen; Neerlandia meet de gunsteling worden van velem die
iets te zeggen hebben.
Z6(5 zou bet zeker ook beter beantwoorden aan de wensehen
van ons Rotterdamsehe
(;eitt, 7 Maart 190;1.
Ueaehte llthtetie!
Daar ik dit veer de meeste lezers van Neerlanaia weinig
-verkwikkelijke debit niet lamer wenseh te rekken. zal ik mij bij
een roar aanmerkin g eii op het in het Februari-nummer opgeWomen stuk van den beer Meert bepalen.
Alles wat ik in bet protest van bet Gentsehe Propagandacomijn brief
miteit met rein Imam onderteekende en wat ik
.1.
beslist volhouden.
van 6 Januarischreel,
blijf
Waar de beer Meert nu poogt een nieuw element in het debit
to brengen door te wizen op bet nitgeven door de]] Gentsehen
Tak van de Fransche broehuve van Prof. Vereoullie - met gewijzigde strek k g zal enkel doen opmerken dat bet beroep
op die uitgave thins feitelijk elken grondslag mist, daar de
Gentsche Tak van bet A. N. V. in zijne Zondag 8 Februari
j.l. gehouden Algemeene Vergadering met 16 tegen 1:3 steinnien
en erne onthouding zich op de stelligste wijze y our de veerstellen der Congres-commissie (stelsel Mae Leod) heeft verklaard.
\Vat de beer Meert verder gelieft te sehrUven over de verZOLT hebben
antwoordelijkheid, die ik door mijn optreden op
geladen, laat volt-omen koud. een beginsel op bet spel
staat, zalnooit door overwegingen van persoonlijken card
daarvan laten afbrengen.
De heel . Meert beroept zich ook
een zoogenaamd verslag
van de Bestuursvergadering van Creep B om to beweren dat
questie van het stelsel aldaar zou zijn voorbehouden. Daartegenover hoed ik Vol dat dit voorstel niet in stemming liWaal —
wat trouwens door den beer Meert zelf wordt erkend --- en dos
ook niet wend aangenomen. Overigens. was de bewering van den
beer Meert juist, clan zon het tech wel eenigszins zonderling
mogen heeten dat hi' op de propagandameetings, waaraan hij
zelf deelnam, nooit eon woord van protest heeft laten hooren,
hoewel daar steeds uitsluitend sprake was van de vervlaamsehing
d er ( - entse-he Hoogeschool naz-tx hot, stelsel van Prof. Mae Lend.
llooptchIci,(1,

j ij us ()m:1E.

Gent, 9 Maart 1903.

Als lid van het Redactie-comiteit van Neerlandia (Groep B)
mag ik de rubriek, „ [Tit Vlaanderen" (Februari-nummer van dit
jaar) niet zonder een enkel woord late]] voorbijgaan.
Bij bet eerste punt handelende over het „Vuylsteke-fonds"
wenschte ik to doen opmerken ,
dat — zooals trouwens reeds
min of meer of to leiden is nit het artikel -- die stichtinc, een
zoogenaamd „vrijzinnig" d. w. z. : bepaald antiroomsch-Katholiek
karakter heeft en du, niet onvoorwaardelijk door het onzijdige
A. N. V. goedg-ekeurd worden kan.
Br een ander der verbandelde punten, namelijk de, in den
„Annuaire de l'Academie de Belgique" verschenen „Levensschets van
Sleeckx" wenschte ik eveneens te doen opmerken dat het A. N .V.
niet onder zijn verantwoordelijkheid nemen mag wat de schrijver
daarin zegtover de stiebting der KoninklijkeVlaamsche Academie".
Ih zou over die beide pun ten in de zitting van het redactie-comiteit
'erne mooning medegedeeld hebben, ware ik niet verhinderd
geweest die zitting zooals ik anders regelmatig doe --- bij
to wonen.
Ilooyachtend,
Ea ll a )N1) lilmuz].

Afdeeling 's-Gravenhage.
een
- n een op 26 Februari 1903 gehouden bijkomst
van afdeelingsleden word. naar aanloidin g van de in die bijeenkomst
door den hoer Mareellus Emants ingeleide en verdedigde
stellingen, de navolgende slotsom met algemeene steiiinien vastgesteld :
Het is wenschelijk :
Tot de verbondsleden een verzoek to richten om zoowel
persoonlijk het noodeloos gebruik van vreemde talon (bijvoorbeeld op naamkaarten en op voor het binnenland bestemde
brieven) zooveel mogelijk to vermijden. als anderen tot onthanding van dergelijk noodeloos gebruik van vreemde talon
op to wekken.
Tot de redaeties van Haagsehe bladen het verzoek to
riehten, goon vreemde woorden to bezigen, die door Nederlandsche van volkomon gelijke beteekenis vervangen _kunnen
WOrden.
Tot de besturen van vereenigingen veer lichaamsoefeningen,
spelen, enz. eon dergelijk verzoek to richten.
Voorts werd, naar aanleiding van de motie. ingediend deer de
heeren Marcellus Emants, Dr. Ii. Polink, C. G. Kaakebeen,
D. C. Tinbergen, IL Boerma en W. Rutgers, welke motie door
genoemde beeren veranderd word in een voorstel om, in eel,
algemeene vergadering van het Verbond. eon verklaring in den
door hen ._,T ewenschten geest nit to lokken. met 1:3 tegen. 13
stemmen het navolgende besluit genomen:
Ter eerstvolgende algemeene vergadering van bet Algemeen
Nederlandsch Verbond wordt door de Afdeeling 's-Gravenhage voor,Q,-esteld, (fat het Verbwol zielt in bey inset reiNaren
zal root . rereenrondiging ran de schrijitaal.
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De Seeretaris van de afdeeling
1 s-Gravenhage A. N. V.
C. '1'h. VAN DEVENTEIZ.

Studentenafdeeling Leiden.
Den liden Februari had de oprichtingsvergadering plants,
jammer genoeg niet zoer druk bezoeht.
De heer Horst begon met ' ii km-to inloidin g daarbij verwijzende
naafi . 't goon reeds over 't A. N. V. in Minerva geschreven was
1 wekte degenen. die nog goon lid waren, op, om nog toe to
tieden. en vestigde er is aandeeht op, dot 't A. N. V. als alge-
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meene bond bijzondere vereenigingen als de Z. A fr. Ver.. Oust
en West,'" enz. mede omvat.
Nadat eeni ge vra<2;en door de aanwezicren gedaan en beantwoord
waren. werd woord gegeven aan den heer Dr. Lodewjekx uit
Gent,
die rinds eenigen tijd te Leiden aan het Nederlandsche
Woordenboek meewerkt, en zich welwillend bereid had verklaard
to spreken over de beweging voor de Vlaamsche Hoogeschool.
Hr be oar, met voor Bel re de eer der oprichting van 't A. N. V
op te eischen • in 1897 bad de heer Hippolyte Meert 't initiatief
genomen. Spreker bestreed de verkeerde voorstellingen die in
Holland bestaan over 't Nederlandsche geestesleven in Belgii'
t kwam er hier niet op aan, om zooals iemand zooeven geopperd
had 'n 100.000 Vlamingen 'meer Hollandseh aan te leeren ! De
toestand is, dat er 4 millioen bijna uitsluitend Nederlandschsprekende Belgen zijn, en 't geen de Vlaamsche beweging wil, is
slechts : dit groote y olk nit z'n toestand van achterlijkheid
te hefren, wat, zooals spr. aantoonde, niet enders mogelijk is dan
door onderwijs in de Igndstaal.
Spy. verwonderde er zich over, dat in den laatsten ti_jd wel
groote belangstelling was voor Vtaamsche schrUvers z. a. Strenvels
en Gezelle
,
maar niemand op de andere onderdeelen van de
Vlaamsche beweging scheen te letter. Er is tegenwoordig 'n sterke
Vlaamsch-gezinde werkzaamheid ook op wetenschappelijk gebied
't streven van mannen als prof. Mac . Leod te Gent moet en za l
bekroond worden met 'n Nederlandsche Hoogeschool.
De geschiedenis van de h000-escholen nagaande, zeide Spr. dat
door honing Willem I te Gent en te Luik in 1817 twee
universiteiten waren opgericht. Er werd daar meestal in't Latiin
onderwezen. Eerst toen in 1835 de hoogescholen (na den opstand
dus) heropgericht waren, werd daar, op •'t voorbeeld van Frankrijk
ingevoerd. De wet op
devolkstz_tal'',
d. w. z. 't Fransch,
eehter den minister 't recht
't Hooger Onderwijs van 1849 gaf
ook andere taal toe te laten, • toen in 1883 't middelbaar
onderwijs gedeeltelijk vernederlandscht werd, werd aan de Gentsche hoogeschool meteen 't Nederlandsch als voertaal voor enkele
leergangen ingevoerd, Evenwel niet zonder 'n hevigen strijd van
de Flaminganten was 't zoover gekomen !
In 1898 werd de z. g. Gelijkheidswet er door gekregen : 't
Nederlandsch zou voortaan als regeeringstaal volkomen gelijkstaan
met 't Fransch. De uitvoering stuitte echter moeielijkheden,
daar de ambtenaren te slecht in 't Vlaamsch waren opgeleid. Ms
vanzelf kwam nu de eisch van 'n Vlaamsche hoogeschool op den
voorgrond.
Terwij1 nog in 1880 de vervlaarnschin g iets ongehoords, iets
onmogelijks scheen, was reeds in 1897 de zaak zoo ver gevorderd,
dat op 't Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres van dat
jaar aan een commissie, waarin ook prof. L r.x)d zitting had, een
onderzoek werd opgedragen, waarvan 't verslag nog altijd een
duidelijke heldere vaststelling is van 't geen voor de vervlaamsching pleit, en van de wijze waarop aan 't algemeene verlangen
kan voldaan worden. Tegelij k had „'t Zal wel gaan - 'n referendum
onder bekende Belgische personen uitgeschreven de resultaten
waren zeer gunstig.
Spr. gaf vervolgens 'n grappig verhaal van 't uitstekend geslaagde
Studentencongres te Gent in 1901, waardoor de stad overwegend
gunstig gestemd raakte voor de vervlaamsching. eindigde met
te verklaren, dat de Nederlandsche hoogeschool een kwestie van
tijd was.
Een paar vragen o. a. van den heer Borgerhof Mulder over den
loo toestand van Bel gic werden uitvoerig beantwoord. 't Is
werkelijk te betreuren, dat niet veel meer studenten gebruik gemaakt
hebben van deze gelegenheid, om wat meer op de hoogte te komen
van de Belgische toestanden ! De heer Lodewyckx Week tot in
bijzonderheden uitstekend op de hoogte te zijn, en deelde vele
wetenswaardi gheden mede.
In de hierop volgende huishoudelijhe vergadering werd 'n voorloo pig reglement vastgesteld, op 'n volgende vergadering zal
echter nog gelegenheid bestaan, wijzigingen aan te brengen.
In 't bestuur werden zooals het Fehr. nummer reeds meldde.
gekozen de heeren
M. D. Horst, roorzitter. H. Ph. de Kanter, Onder-roorzitter.
A. B. Cohen Stuart, Schrijver. Joh. Enschede, Penninymeester.*
J. F. Hijmans. E. J. Haslinghuis. Th. Joekes.
De heeren Haslinghuis, Joekes en Hijmans vormen
.11 vaste propaganda-Commissie, om vreemdelingen,
die 't voornemen hebben, in Leiden te gaan studeeren,
met inlichtingen behulpzaam te zijn.
De heer Enschedo heeft intuschen bedankt. Iii zijn phuits is opgetreden
do heer L. J. Visser.

33

Studenten, die nog als lid van de afdeeling willen toetreden,
worden verzocht zich aan den Schrijver op te geven. Ook zat de
list op Soc. Minerva eenigen ti_jd blijven liggen.

Nederiandsche handelsbelangen in Ned. Indie.
Door een mi_juer vrienden, een fabrikant, werd mij de vraag
gedaan op welke wijze hi' inlichtingen kon verkrijgen om zijne
producten in IndiE aan de markt te brengen. van wien hi' de
n HMI en der verschillende dergelijke handelshuizen Icon vernemen,
welke de geliefde verpakkingswitzen zijn. in trek bij de bevolking. Evenats in China toch hecht de ['dander aan een be paned
werk of aan een zekeren vorm van verpakking.
In andere landen kan men zich tot onzen konsul wenden, doch
niet tot wien. Ook een andel
onze eigen holonien wist
fabrikant wist dit niet. En zoo gebeurde het, dat de eerste to
or
exte
weten kwam, dat zijn fa brikaat geleverd aan een
Hamburg bestemd was voor een firma te Soerabaja! Is dit niet
meer dan erg? Wij hebben onze ei gen exporthuizen, eigen schepen
en de Duitschers weten ooze waren under hun naam en vlag in
ooze eigen holonii-:n in te voeren.
Gemeld fabrikant Loch moest zijn product atleveren te Hamburg
zonderfabrieksmerk : dat was het boding.
de consulaire
Kuunen de Kamers van Koophandel
i• nlichtingen verschaffen? Of is er in Nederland een bureau van
handelsinliehtingen voor Waarom wordt hier niet een doorloopende tentoonstelling gehouden, als in Engeland geschiedt.
van in Indii' gewilde artikelen in de gevraa.-,Yde verpakking ?
Ziehier vragen, die op antwoord wachten.
K. A. JAMES.
Wiesbaden.
met verlof.
Controleur

Belgische Briefwisseling.
llit Vlaanderen word aan bet A. N. Exp. bl. geschreven.
Naar aanleiding van de ondervraging in de Nederlandsche
Tweede Kamer met het oog op het gedurig gebruiken van de
Fransche taal door den Nederlandschen Consul to Gent. valt de
geheele Vlaamsche pers hevig tegen gemelden arnbtenaar nit. En
inderdaad, men moot toegeven dat het nog al kras is. Een ambtenaar door Nederland aangesteld, met Nederland briefwisseling
voerend in een andere taal als de en
dat van uit
Vlaanderen, een loot van den Nederlandschen stain! Met overgroot
welgevallen is die opmerking in de Nederlandsche Kamer hier
onthaald, en het streelt der Vlamingen moed dat in Holland het
nationaliteitsgevoel en de taalsympathie zoo zeer toenemen.
Naar wordt gezegd, en wij meenen er veel geloof to mogen
aanhechten, zouden verschillende machtige Vlaamsche groepen
eene bewegingtouw zetten en petitioneeren naar ons gouvernement om to bekomen dat het zinc officieele briefwisseling met
Nederland uitsluitelijk in de Nederlandsche taal zoude laten gebeuren en dat het aan alle tine agenten in Nederland zou opdragen
de Nederlandsche taal, steeds, of liever zooveel als 't kan to
gebruiken. En dit is niets dan recht. Wij weten hi j ondervinding
dat de Belgische Consulaire agenten in Nederland doorgaans
Fransehe stukken afleveren, slecbts een Belgisch in de Fransche
taal opgesteld zegel bezitten, en near zij beweren, mogen zij in
hunne documenten alleen het Fransch gebruiken. Nu, men lette
hierop dat het Nederlandsch in Belgi6 nationaal en wettelijk is.
Wij kunnen het geval aanhalen van een invloedrijk Hollander,
die, heel onlangs, naar Vlaanderen moest komen voor zaken.
vroeg een naar stukken, aan den Belgischen Consul zijner
stad, eene provincie-hoofdplaats — en niettegenstaande zijn
aandringen dat het gevraagde slechts onder Nederlanders van
Zuid dienen moest, kon hij het gewenschte niet bekomen.
Noord
Wij koesteren de hoop, dat aan dozen toestand, zoo nadeelig
voor onze stam- en taal- en volksbelangen, spoedig een einde zal
komen en de Nederlandsche taal bij alle Nederlanders op de
eereplaats zal tronen, die hamr to recht toekomt.

NEERLANDIA.
Vreemde woorden.
No 11(4 Ilaugsche Best
De vreemde woorden. in" schijn sleclits rijkdom, verraden meestal
bittere armoe.
Men klaagt over kappers en bakkers, vergetend dat men coiffeurs en patissiers verdient. Niet van hen en andere neringdoenden
zal verbetering uitgaan, wel van de leden van het Verbond, die
den taaien wortel van het kwaad trachten af te steken. Het
publiek moet voorgaan.
Het is imniers Veen schande Nederlander te zijn en zijn taal
te ceren ? Wie anders denkt, die stare op onze Koningin en onze
Koningin-Moeder, wier woord en schrift het tegendeel getuigt.
Zooals altijd moet men de grootste verwachting stellen op de
jeugd. En de beer Emants zal het waardeeren dat in Parsifal.
het Weekblad voor onze jonge scholieren, <2;eestdriftig voor hem
en zilin medestanders partij wordt getrokken. Maar in hetzelfde
nummer van hetzelfde blad, staan naar aanleiding van een voetbalwedstrijd, match en keeper, en captain en return-mateh, en three
cheers en barks en forwards en half-backs. woorden die stuk voor
stuk door gelijkwaardige hollandsche kunnen worden vervangen.
In Groningen blijkt een gezelschap Be Quick te heeren. alsof
rappe gasten Nederland niet konden bestaan In Dordrecht
Football-Club
en zijn leden koen ternauwernood
„
heer
er -eenm
onder en boven nit de broek. Dan nog zalig de Veuve Knul et
Fils en de salonpom. la Coupe des Cheveux et la Barbe.
Dat dit laatste geen fransch is, wat doet dat er toe? Maintenee
is het ook niet, en beau jour ook niet, en flux de bouche ook
niet, en tic douloureux ook niet, en honneur au plat ook niet.
Dat heeft Jan van Rijswijk ons al zoo lane geleden gezegd, toch
doen wij maar alsof, ongevoelig voor de bespotting, die
er ens rechtmati g loon voor is.
Nog een bewijs dat Emants woord ingang vond. De jongste
Afdeeling van het A. N. V. die ons bijzonder welkom is, omdat
het studenten zijn die haar vormden, de Leidsche, beeft onder
instemming met het Haagsche besluit, eenpractisch middel aan
de hand gedaan, dat zeer de overweging verdient. Zij wenscht
op de e. k. Mg. Verg. voor te stellen, dat het groepsbestuur
een met redenen omkleed rondschrijven zal richten aan de groote
winkeliers en winkeliersvereenigingen, om lid te worden van het
A. N. V. en aan de toegetreden winkeliers een bord uit te reiken,
vermeld hun lidmaatsehap.
In de toelichting werd o, a. gezegd dat de winkeliers daardoor
bekend zullen worden met het streven van bet A. N. V. en de
vrees zal worden opgeheven, dat Hollandsche opschriften op de
winkels voor een bewijs van minderwaardigheid Belden. Tevens
list voor de hand dat de Hollandschgezinde winkelier zooveel
111 ogelijk Hollandsche fabrikaten zal begunstigen, en omgekeerd
de leden van het A. N. V. deze winkels zullen bevoordeelen
boven andere, terwitjl eindelijk de borden grootere bekendheid
zullen seven aan het A. N. V.
■■■

,M DEDLELINGEN,
.1vrrvvvvrywrylryymyrrlyllvvwv11,

15 April zal er in de Groote Zaal van het
T oensdag
Concert gebouw te Amsterdam een uitvoering plaats
hebben van liederen nit het Liederboe1t. vest Groot-Nederland, door Coers' Liederkoor onder leiding van P. J. ,Tos. Vranken,
met medewerking van mevr. Oldeboom —Liitkemann en de heeren
Rogmans en Orelio.
*

*

*

In de plants van den heer M. la Chapelle, lid der Algemeene Rekenkamer, is opgetreden als penningmeester van het
bestuur der groep Nederlandseh-Indio van bet Algemeen Nederlandsch Verbond, de beer
E Bijlo, secretaris van den Rand
van Nederlandsch-Indio.
*

*

F. van Oldenborgh. De heer Dr. B. van 1?,iljswijk treedt
Deer
voorloopig
als voorzitter.
*

*

Een hartelijk welkom wordt toegeroepen aan de deze maand
opgerichte Aldeeling 41rniieni. Het bestuur bestaat nit de heeren:
M. A. van Wee], roorzitter; 1V . G. Wieringa, Seeretaris; ,T. W.
Buurrnan. Penning mooster.
*

*

*

Zaterdag 28 Maart vergadert het Groepsbestuur van Nederland
met den Rand van Bijstand te 's-Gravenhage. De dagorde wordt
toegezonden.

*

Uit Perziê.
Den heer ,Jobs. Pater. secretaris van het A. N. V. voor
Midden-Azii : zullen op zijn verzoek een 30-tal boekjes worden
toegezonden tot aanleering der Ned. Taal door middel van het
Fransch.
In een desbetreffende briefwisseling sehrijft de heer Pater :
Intusschen heb ik niet sail gezeten en ben zoo goed het gnat
al vast maar begonnen. Ik ontvang geregeld een achttal jongelui
thuis en hoop U na niet te langen tijd de bewijzen
hunner vorderingen in onze taal te kunnen inzenden.
Ik ben gereed om aan het Keizerlijk Perzische militaire college
de Nederlandsche taal onder goedkeuring van den Shah te gaan
onderwijzen. Verder heeft het hoofdcomite der Armenische school
alhier zieh gaarne bereid verklaard de Nederlandsehe taal onder
de leervakken op te nemen.
Aan beide inrichtingen wordt les gegeven in het Fransch,
En gelsch en Russiseh, doch vooral in de Fransche taal, zoodat
leerboeken van het Nederlandsch met Franschen tekst voor Kier
het best geschikt zijn.
Mag er nu no g langer gedraald worden ? Is het niet Nederland
creweest dat het eerst een reoelmatig verdra g met Perzie beeft
gesloten den 24 December 1624, terwijl Frankrijk in 1708,
Rusland in 1717,
Duitschland in 1857 en Engeland in 1763
eerst tot beduidende overeenkomsten konden geraken.

Nieuwe Leden.
(15 Fein. . — 15 Mit.)
Groep Nederland.
(1.

Reschermemle Leden.

E. G. Duyvis Fz.
J. M. Piji.lacker Hordijk,

Koog a/d Zaan.
Den Haag.

b. Gen. one leden.
A. C. de Kanter, Noordeinde 64c,
Den Haag.
Dr. A. Lodewijekx, Oude Rijn 11a,
Leiden.
Dr. L. Alma, Maliebaan,
Utrecht.
Opgegeven door Dr. N. Japikse,
Den Haag.
Dr. H. Aldershoff,* med. doct. St. ,Tansstraat 10,
Groningen.
Dr. A. E. Dommering,* med. doct. heerestraat
*Opgegeven door Dr. H. Postma
Jhr. E. M. C. van Doorn, Rhijnoord,
Leiden.
IJ. J. de Jong Jzn. (opg. d. d. hr. J. Prins v. Wijngaarden) Sliedrecht.
Jhr. L. C. van Panhuys, Paramaribostraat 157,
Den Haag.
Jhr. H. W. de Pesters,* Oud Kerkhof 49,
Utrecht.
'Opgegeven door den heer S. G. W. Noorda,
H. Laman Trip,* Jur. Cand. Studenten p ad 109,
Leiden.
,T. C. Sehijff,*
Oude Singel 24,
W. M. Kolff,*
Stile Rijn 11,
„
*o ge geven door den Heer A. B. Cohen Stuart,
E. van heusekom,* Wittevrouwenstraat 38 of Drift 13, Utrecht.
H. C. van Beusekom,*
H. van Romburgh,* Catharine Singel 18,
J. B. Hubrecht,* Janskerkhof 2,
J. G. Holsteijn,* Jansdam 6,
J. A. M. Rits,* Drift 10,
A. W. de Haan,* Sehoutenstraat 10,
A. den Dekker,* Oud Kerkhof 40,
G. J. E. Ruysch,* Bleijenburgkade 29,
J. A. Knebel,* Janskerkhof 6,
Everts,* Norte Jansstraat 14,
N. Beets Jz.,* Predikheerenstraat
Marius de Bruyn,* Weistraat 33,
M. L. Muller,* Oude Gracht Fz 26,
F. van der Vliet,* Smeebrug 109bis,
7/

17

77

1,

77

1,

11

Tot Seeretaris der Afd. Schiedam is benoemd de heer Dr.
K. Heeringa, Warande.
*

*

hi de plants van den heer Dr. F. Delhez, die voor zijne benoeming
als bestuurslid der Afd. Dordreehl bedankt heell is gekozen de
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Utrecht.
H. W. J. M. Keuls,* Catharijnesingel 68
Jhr. B. C. de Savornin Lohman,* Schoutenstraat 5,
77
H. Planten,* Zadelstraat 38bis,
P. A. Offers,* Oud Kerkhof 9,
C. J. G. Bredius,* Lange Janstraat 17,
A. H. Th. Engelberts,* Weistraat 24,
17
Jhr. W. A. J. Snouck Hurgronje,* Korte Nieuwstr. 11,
Jhr. W. H. Nahuys,* Minnebroedersstraat 23,
F. J. M. S. Baron van Hovel tot Westerflier,* Minnebroedersstraat 4,
D. van Welderen baron Rengers,* Oude Gracht Fz 52bis,
Jhr. A. K. C. de Brauve, Domplein 8,
D. Raga y,' Voorstraat 59,
Drift 10,
J. Versteegh,*
H. H. Kemink,*
E. J. J. van Lidth de Jeude,* „
F. S. M. Rits,*
C. M. van Voorst Vader,* Jansveld 49,
H. G. Holstein,*
Voorstraat 59,
J7
C. W. van der Pot,* Jansdam 6,
Eug. C. Labouchere,* Voorstraat 80,
Mr. G. Kolff*
,
Oud Kerkhof 8,
Jhr. 0. Reuchlin*,
Domplein 8,
*Opgep-ever door den Heer F. R. Coers, F. Rzn.
Arnhem.
A. W. Plort, Weverstraat 16,
Opgegeven door den heer A. W. Brouwer,
Mej. M. F. van Vollenhoven, Oude Zeeweg 18, Noordwijk a Zee.
Mr. H. L. Sixma,
baron van Heemstra, Paramaribostr. 7a, Den Haag.
Opgegeven door Mr. G. J. Fabius,
Brielle.
A. van Oudgaarden, Kassier,
Den Haag.
Ph. de Kanter, Luit. t/z. 2 e kl. Prinses Mariestr. 33,
Opgegeven door den Heer A. T. A. He tiny
Rotterdam.
•
Alej. J. F. SchrOder, Stationsweg 87,
Opgegeven door den heer H. de Bie jr.,
Den Haag.
Nijhoff,* Wagenaarweg 1,
„
P. J. van Voorst Vader*,
Ingenieur, Mauritskade 27,
*Opgegeven door Mr. A. Telting,
Helmon
• d.
J. van der Linde, Leeraar R. H. B. S.
Opgegeven door den heer J. L. C. A. Meijer,
Apeldoorn.
Mej. A. Houbolt, Leerares i/d Gymn.
„
Opgegeven door Mei. Z. Prak,
Gravin van Limburg Stirum, geb. de Bloc van Schelteina,''
Leeuwarden.
Jhr. T. A. M. A. van Andringa de Rempenaer,*
Nieuwe stad,
J. A. Kraal p,* Luit Inf.,
Venlo.
Opgegeven door den heer H. A. C. Fabius,
Amsterdam.
M. P. van der Hoeven,* Prinsengracht 1011,
Rotterdam.
Dr. F, D. A. van Moll,* Coolsingel 48,
Mevr, Wed. M. H. v. d. Tak Krabber Jr. - geb.
Van Schalk,* Schiedamsche Singel 16,
*Opgegeven door Mej. I. Rikkers,
Oostvoorne.
C. J. F. Hopster,
Zwolle.
Dr. A. J. Botermans, Smeden,
Opgegeven door Dr L. A. Rademaker,
Rotterdam.
•
Me'. M. R. van Vollenhoven, Nieuwehaven 113,
„
Opgegeven door mevr. E. v. Dorp van Vollenhoven,
Den Haag.
P. Cool, med. Student, Obrechtstraat 94,
P. H. D. Schuttevaer,* Luit. t/z. 2 kl. a/b. H. M. Marnix, Den Helder.
R. P. C. Spengler,*
W. C. Bij1 de Vroe,*
0. Bender,*
*Opgegeven door Luit. A. van Zadelhoft,
Den Haag.
C. J. L. van Schmid*,
Sweelinckstraat,
G. H. Slot,* Koninginnegracht 22,
H. A. Dijkstra,* Daguerrestraat,
W. van Wely,* Gedempte Burgwal,
r
Scheveningen.
A. A. J. van Stipriaan LuIscius,* Statenplein 6 ,
Rijswijk.
J, G. Larive,*
Den Haag.
*Opgegeven door den heer H. Th. van Steeden,
Tjamsweer.
E. Syperda,* Predikant,
Opweerde.
Dr. P. SchOnfeld Wichers,'
Breda.
Mej. A. Reynders,* Ginnekenbergweg 192.
Utrecht.
E. A. Conroy, * p. a. W. van Lankeren, Biltstr.
Nieuwolda.
J. Dragt," Gemeentesecretaris,
*Opgegeven door den heer S. Reynders, Appingedam.
Twello.
Mr. H. H. Everts, Notaris,
Opgegeven door den heer J. C. Kakebeeke
Den Haag.
W. J. 0. Sluiter, Riouwstraat 9,
Ginneken.
Opgegeven door den heer Eekhout,
Den Haag.
ills.J. H. Egeling,* Regentesseplein 13,
77
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Mr. J. Limburg,* advokaat, Anna Paulownastr. 30, Den Haag.
Mej. Loke,* Leerares M. O. de Ruyterstraat 13,
A. 't Hart*, Koningsstraat 78 ,
*Opgegeven door Mr. C. Th. van Deventer,
J. Kolff,* Med. Student, Bloemgracht 24,
Leiden.
J. Tj. Wielinga,* Lit. Student, Hooigracht 30,
L. J. Visser*, Med. cand. Watersteeg 4 ,
R. L. Humalda van Eysinga,* Jur. Cand. Stills Rijn 12,
J. Burck,* med. Student ,
Zoeterwoudsche Singel
,
82
J. J. B. van der Mandere,* Jur. Cand., Breestraat 3,
J. Dutilh,* Jur. Cand., Noordeinde 37,
A. le Cosquino de Bussy,* Jur. Cand., Breestraat 136,
*Opgeg. door de hh. de Kanter, Hijmans en Joekes.
77

71

77

17

71

Buitenland.

77

77

I/

77

D. L. Graadt van Roggen, Ingenieur,
Jozeph Jean Issah Khan,
Opgegeven door den heer Johs Pater,

77

/I

77

77 77

77

77

77 77 77

77

77 77
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71

77

17

17
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Teheran.
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a. Besehermend lid.
A. H. van der Mersch, L t . t/z. 2e kl. a/b. H. M. Flottiljevaartuik.);
Ceram,p/a. Departement der Marine,
Batavia.

b. Gewone Led en.
J. van der Steur. zendeling-leeraar
Magelang.
N. van Zalinge, Molenvliet,
Weltevreden.
Opgegeven door den heer J. W. Roessingh van Iterson.
H. Th. Kal , controleur BB.,
Titjoe
roeg (Soekaboemi ).
Opgegeven door den heer R. A. Kern.

Uit eenige Tijdschriften.
Aarde en 11. Volken, Afl. 2, 1903. In Denemarken.
Haard, afl. 10 '03. Lulofs : Een kijkje te Sawah Loento.
Hell. Revue, afl. 2,
'03. Frontispice : Prof. Kern. - De eerste courant
van Europa. - De zangerdichter J. H. Speenhoff.
Beteel,y ni8, afl. 9, '03: Guido Gezelle.
Mannen
Nieuwe yids, afl. 7. 03 : M. Van Kampen: Blinde droomertje.
Nederland, di. 3, '03: Geertruida Carelsen: Aan den Waterkant.
Wetensch. Bladen, afl. 3,
'03. Helena Vaeareseo: Koningin Alexandra

van Engeland.

BERICHT.
Adressen voor aangifte van nieuwe leden, adresveranderingen enz. Voorwaarde van lid maatschap.
Voor Belgid, de heer H. Meert, Secretaris der groep,
te Gent. Minste jaarlijksche bijdrage fr. 2.75.
Voor Amerika, de heer Ds. Henry Beets, Secretaris
der groep, 77 Lagrave street, Grand Rapids. 1VIinste jaarlijksche bijdrage 75 cts. (Am.).
Voor N ed.-I ndiê, de heer J. P. C. Hartevelt, Secret. der
groep, te Batavia. Minste maandelijksche bijdrage 25 cts.
Voor de volgende landen is de minste jaarlijksche
bijdrage f 2.50. Besehermende leden f 5 tot f 25; begunstigende leden f 25 en hoofer.
Voor Turkije en Smyrna, de heer H. J. W. Huber Jr.,
Secretaris der Afd. Aches : Groeneweg, Dunlop en Co.

Konstantinopei.
Voor Perziê, de beer Johs. Pater, te Teheran.
Voor Suriname, de heer Mr. P. Hofstede Crull,
Secretaris der Groep, Paramaribo,
Voor Curacao en de Antillen, de heer J. H. J.
Hamelberg, te Curacao.
Voor Portugal de beer H. J. Wattel, te Lissabon.
Voor Venetie, de heer L. Bizio, Consul der Nederlanden.
Voor Nederland en het Buitenland, boven niet genoemd, de beer C. Van Son, te Dubbeldam, Wien ook
alle klachten over ongeregelde toezending van bet Maandblad moeten worden gezonden.
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OFFER'S WERKEN.

RI

platen.

genieten een goeden roep, zoowel wegens den degelijken,
De boeken van CVO
leerrijken inhoud als om den aantrekkelijken bovenal beschaafden vorm waarin ze gegoten zijn.
Van onze Jongens • „Geen mooiere, boeiender boek en "
Van Ouders en Onderwuzers : „Geen betere boeken."

•
^

ordeel

Verschenen ziin :

Onze Lieveling,

I.

GEDENKBOEK TOOR OUDERS.

II. de Yerrader 3e druk.

Prachtband f 2.90.

III. Robert de Scheeps-

Met 10 gediehten van Tennct en
4 ko_pergravitres.
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 j ong was en krachtig. II et zal
zich claiarbij herinneren hoe z' met
met hem
speelde zong, hoe zij hem verzorgde
bij ziekte, hoe zij cleelde in zijn kleine
droefenissen en zieh verheugde in zijn
blijdschap. . . .

Prijs
geb.
f 2.90
per
deel.

Gered. 4e druk

jongen. 3e druk.
Prijs

IV.

de Hammonia.
3e druk.

f 2.90
per dee

vi

Y. Aan Land gespoeld.
3e druk.

ge b.

-VI.

Door NVouden en

Woestijnen. 3e druk.

DORA'S MOTTO-ALBUM,
Verjaardagboekje
voor Dames.
Portefeuille-formaat gebonden in verguld linnen stempelband goud op
sè,
nekui

Cabinetformaat gebonden in mozalk,
of ivoor of lien I1 prachtband goud
op sneè, in etui . .

III■1I■111

8 Meisjesboeken f 1125 — f 1,901
Met platen.

ADAM en EVA

H. SCHELTEMA. De Stiefzusters . f 1.90
CORRY.
Freuleam. 2e dr. „ 1.90
L. T. MEADE.
KITTY O'Hara. „ 1.90

met een word vooraf van

Leeftijd 11-15 jaar.

CORRY

Leeftijd 6 tot 12 jaar.
Een poppenfamilie 2e dr. „ 1.75
De Wereld in het klein . „ 1.25
Zwarte HANNA . . . . ,, 1.25

V raagt

onzen, geillustreerden

Met platen.

DR. JAN TEN

BRINK.

* Geb. f 3.50.

cer- Deze aangrijpende, boeiende
ROMAN, een kuntstuk, verdient ook,
buiten de feministische strekking, als
een meesterstuk van hooge letterkundige kunst, aller aandacht.
DR. JAN TEN BRINK.

THEOD. M. TROMP. Lotgevallen van een
Zonderling.
ANDRIESSEN. De kinderen van den Hugenoot.
Kapitein FLINT. Texas en Mexico.
Jaap Moedig.
Te Water en te Land.
HOFFMANN. Erik Randal. — Afraja. —
Kapitein Roland.
Goud-Eiland.
STEVENSON.
PAJEKEN.
De Zwarte Ruiter. - De Squatter.
Bob de Pelsjager.
MAYNE REID. Wilde jacht. — Woudloopster.
Op bet Oorlogspad.

I Boeken nor ooze 'owns,

CATALOGUS B
VAN

Jongens en Meisjesbooken
voor elken leeftijd in verschillende prijzen,
van de beste hedendaagsche schrijvers.

gratis en franc°.
Tding
oezen

alle 3e en 4e druk.

f 1.90 geb.,

Feministische ROMAN

Prijs f2.90. *

Mrs.MOLESWORTH.Sheila JOSSELIN. ,, 1.90
CORRY. ELFRIEDE het Mazurekind. 1.50

15 Beroemde Jongensboeken

HEL. BOHLAU ALRASCHID BEY

Gustave Aimard.
Opgeluisterd met 152 groote fraaie platen
Oorspronkelijke Houtgravures.
— Alle 2e, 3e en 4e drukken. —

Elk deel ± 240 bladz., groot royal, gebonden in geillustreerden band

Prijs f 1.90.
De serie in 20 deelen bevat:

Sprookies!HRIlushs.
ANT. L. DE ROP.
Met 8 Aquarellen in kleurendruk zestig
houtgravures tusschen den tekst.
* I Wonderbloemen * * * * * * * * *
* * * II Tooverklanken * * * * * * *
* * * * * III Parelschelpen * * * * *
— Geb. f 1.90per deel. —

Valentin Guillois. — Boekaniers. — Zeeschuimers. — GoudDe Goudkoorts. — Curumilla.
zoekers. Hacienda del Ray°. — Montbars de Yerdelger. — Bijenjagers. Steenhart— -Vasthand. — Zonen van den Schildpad, — Nexicaansche nachten (2 deelen.) — Metgezellen van de maan. — Passe-Partout. — Graaf de Warrens. —
La Cigale. — Hermosa. — Araucanier. —

GOUVERNEUR: Onze bekende gevierde schrijver J. J. A. GOUVERNEUR schreef
voor het eerste hier te lande uitgegeen werk van AIMARD de aanbevelende voorrede.
1111■111•■••■

Geen beter cadeau voor een jongen dan het boek Tan

Nataly von Eschstruth.

* * 16 platen ± 500 bladz. geb. f 2.90

TIT

IN DE SCHADUW DES DEM

Ing. f 2.40 Geb. f 2.90
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.

E. Juncker.

* * *!,

u.
2e. Drk
Dit werk is geheel in het genre WORISHOFFER.
In enkele maanden was de le druk totaal uitverkocht.

2.40 geb. f 2.90

Een der laatste Romans van de gevierde schrijfster.

Het Geheim van den Witten Bison.

Prijs geb. f 2.30.

DE G E L U K S STE R.

Boeiende roman ing. f

Dr. KARL MAY

FATA MORGANA van HARTNER.
MODERNE KARAKTER-ROMAN 660Bladz. — Geb. f 3:50.

2 e SERIE

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

Let op de uitgave van de Uitgevers-Maatschappij „Nederland."
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Met in den Handel.

Aangifte Lichaatschap

Verschijnt maandelijks.
Voor Belgiö:
postabonnement frs. 2.75
ADVERTENTIEN
25 Ct. per regel.

G roe pssecret arissen
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bij de

Ultgevers-Maatschappij „Nederland". —

Gravenhage, Dordt, Pretoria.
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of het Algemeen
Secr. te Dordt.
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Itioor Nederland:
Prof. 1)r. H. KERN. Leiden, Voorzittei.
.

Iroor Ned. Indie:

Voor

.......... Ond e roorz 1,11 er.
J. DE KANTER, Dordrecht, Seer .-Penningin.

P.
Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE, Dordrecht.

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

Jhr. 0. VAN DER W1JCK, Den Haag.
J. M. PIJNACKER HORDIJK, Den Haag.
Mr. C. Th. VAN DEVENTER, Den Haag.
H. BOSBOOM, Den Haag.

Alle stuliken betreffende NEERLANDIA te zenden aan den heer C. TAN SON, Dubbeldam bij Dordrecht.
lk weet er hier, niet-opgewondenen, niet-naiefverblinden, die de aarde
van dit land met hun vu en in zee zouden dragen, eer dan te dulden
ALBERT VERWEY.
dat zeonthollandscht werd.
INHOUD : Het A. N. V.Uit Konstantinopel.
ZUID-AFRIKA - NEDERLAND. (Verslag der vergadering van het Groepsbestuur met den Raad van Bijstand. — Dagorde der Algemeene Vergadering van groep A. --J. W. Enschede over onze Marsen
INGEZONDEN. (Nederlandsche
en 't Wilheimus, door dr. J. B. SCHEPERS.)
OOST en WEST. (Nog eens het Nederlandsch in onze 00St.)
Vlaamsche
gefflustreerde tijdschriften, door J. H. INSINGER. - De Vereenvoudiging en bet A. N. V., door W. RuTGERs •
Studenten in Noord-Nederland, door A, B. COHEN STUART.) - BOEKBESPRERING. (F. R. Coers
: Liederboek van Groot-Nederland
Vierde Bock, door dr. J. B. SenEPERs.)
ADVERTENTIEN'
ALLERLEI. - MEDEDEELINGEN. - Begrooting 1903. — NIEUWE LEDEN.

Het A. N. V. (1
en Groninger is even goed een Nederlander als een
Zeeuw of een Fries. Toch kan het gebeuren dat zij
elkaar Diet verstaan. EenVlaming en een HollandschAfrikaander zijn even goed Nederlanders als Nederlanders
zelf. Toch wonen zij in een ander land, onder andere omstandigheden engedeeltelijk met ander verleden. Hun taal
is ons vreemd, maar niet vreemder dan het Betuwsch of
Urksch en minder vreemd dan het onvervalschte Groningseh.
Het Nederlanderschap houdt dus niet op bij onze grenzen,
hetgaat er over heen, vlak bij en heel ver weg, Staatkundig zijn die deelen gescheiden, geestelijk niet. Een band
bindt hen alien : de taal. Het streven nu van het Algemeen

F

Nederlandsch Verbond is de Nederlandsche taal te bandaller belang ook te zorgen dat
haven en te bevestigen,
de verschillen in de beschaafde Nederlandsche spreeksehrijftaal zoo gering zijn, als van nature mogelijk is.
Dat is het hoofddoel van het Verbond. Maar als dat
bereikt wordt, sluit het al het andere in. Dan althans staat
voor alle Nederlanders op elk gebied de geheele Nederlandsche
stam open • Nederland is clan grooter invloedrijker geworden clan het was ; •zijn taal is zijn krachtmeter.

Wat daarvoor te doen
Belangstelling wekken. Ons yolk heeft no it de geweldige
kracht gewaardeerd van zijn taal •; het wee niet dat zoolang

(*) Nog eons eel" korte uiteenzetting der beginselen van het Verbond voor de taliijke nieuwe leden. AVat de praktijk daarv:tn
maakt, zal het a. s. Jaarverslag van den Algemeene Secretaris leeren.
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het die spreekt, het vi' is of na vriiheidsverlies trails op
yrijheid behoudt. Want taal is karakter enkel met zitin
taal geeft een yolk yoor goed zijn karakter prijs. Daarom
mout het Nederlandsche yolk zit_in taal zuiver houden,
-waar het kan haar gebruiken in den vreemde. Enghartigheid
(Alter is daarb fl.• het Algemeen Nederlandsch Teri and vreemd.
Het ziet in de taal geen speelterrein voor spraakkunstige
betweters. Greleerdheid noch schoolmeesterij heeft met het
Verbond lets te maken. Taal leeft, heat groei en versterf,
is nooit eender ; zij heeft recht op verscheidenheid als de
plant op licht en lucht. Toch wordt zij geleid, onmerkbaar,
van zelf ell verwildert niet.
Ver ook van het Verbond dat het de studie van yreemde
talen zou tegengaan. Integendeel. Een yolk dat vast is ill
behoedt
igeE taal moet re and talen lokken ; dat sterkt
e
bij al ziin prijzenswaardige ontwikkeling
tegen kleinheid.
kan het Nederlandsche yolk nog heel wat breeder gaan
yeel
denken, gaan doen vooral. Vi' ook zijn yank Mein
waarin een klein yolk pleegt klein te
•

Een yolk dat vast is in eigen taal, ken yreemde talen
lokken. Dat geldt voor Nederland zelf, niet yoor Vlaanderen
en Zuid-Afrika. Daar moeten
Nederlanders zich schrap
zetten tegen het bekorende F1' en het opdriugende
Engelsch. Die talen willen ruimte yoor eigen groei, en
slechts door aanhoudende ins panning en zorg kan daar verstikking yan het Nederlandseh worden geweerd.
Vlamingen van '30 hebben het Nederlandsch als een
rein tegen yrijheid weggegooid,
eens. Het berouw, dat
te mat komt, verscheen. En nu nog steeds strijdt een
de el van het Vlaamsche yolk een hardnekkigen strijd voor
onze taal, omdat het het Nederlandsche karakter en de
zu''n kinderen begeert.
Nederlandsche beschaying voor zich
De geestelijke strijd in Zuid-Afrika heeft onze taal tot
inzet. Engelschman heeft den Afrikaander genekt, het
Afrikaansch, dat mooie Nederlandsch, wordt den Boer opgejaagd, verbannen nit school, nit rechtbank, nit kerk zc
p
De Engelschman toont yolkomen te begrij
en wat gevaar
yoor hem in het Nederlandsch schuilt, dat voor eigen
veiligheid moet ultroeien, met wortel en talc Het Algemeen
trouwe Afrikaanders trouw
Nederlandsch Verbond zal
ter zijde staan. Bet zal de Nederlandsche taal nee handhaven.
War -n de Boeren een yrij yolk geworden, dais nag zou
het ge yaar voor het Engelsch niet denkbeeldig zijn. Het
vergeet spoedig. Het
Jkfrikaansche yolk is goedertieren
gemoord
is niet van vandaag of gisteren al dat geweld
toy was altijd jeugd weer vergeten, wat de ouden hadden
geleden. Ter voorkoming yan hetzelfde spel, zal voortaan
het vrije Afrikaander yolk heel wat vaster moeten staan
eigen beschaving, dus eigen taal. Het zal dat kunnen,
onidat het den steun zal hebben van den heelen Nederlandschen stain, die zijn werkeenheid vindt in het 4.,remeen
Nederlandsch Verbond.

de Oost hebben zr'j• het Maleisch, in de West het NegerEngelsch en het Papiementsch ingevoerd of bestendigd. De
slagboomen daar voor onze taal gezet, kunnen worden weggenomen onze taal kan herwinnen wat nog niet reddeloos
verloren is. Nog kan het Nederlandsch . de Oost verkeerstaal worden tusschen beschaafde Javanen en Nederlanders.
Onze beschaving, onze wetenschap vinden daar een groot
gebied. Maar niet alleen daar, ook in de Vereenigde Staten
vanAmerika kan wellicht de invloed van onzen stain merkhaar bliiven. Tillie dankt haar inrichting, haar grondwet,
haar recht aan het Nederlandsche yolk, en nakomelingen
van oude Nederlandsche Kolonisten, zoowel als van latere
landverhuizers, zijn bereid de studie onzer taal, onzer geschiedenis, van ons oude red* te verbreiden duurzaam te
vestigen. Van Nederlandsche afkomst te zi'j'n is daar een eer.
*

*

HetAlgemeen Nederlandsch Verbond heeft al een verleden het heeft al bewezen dat het geen h' "en
vervolgt maar mooie wenschen, vatbaar voor yervulling.
Zijn streven moge onpractisch schijnen, zij hebben mis die
zoo denken. Het Perskantoor van het Algemeen Nederlandsch
Verbond heeft bewezen dat op het juiste oogenblik nit de
gedachte plotseling de d, ad wordt geboren.
Reeds is tusschen duizendenNederlanders over de heele
werehl door het Verbond een toenadering gekomen om samen
te werken aan den geesteliiken stoffelijken voorspoed van
onzen stain. Het stambewustzijn, dat bij de Nederlanders
sluimerde, is ontwaakt. Nederland is grooter geworden en
ondanks zijn tekortkomingen, verdient het dat. Ook al rel.diende het dat niet, wij Nederlanders wenschen het, omdat
het is van ons. Zonder and 1•e beschaving gering te schatten
houden wrj'• het meest van de maze, die ons het naast is,
wij het best begrijpen, `la 'van wij zelf een deel zijn.
zonder andere talen te kleineeren, onze eigen taal is
ons het 1110 is en het liefst omdat het onze eigen is, omdat
wij met haar alleen geheel ons zelf zijn.
OS kleine yolk is verdeeld onderverdeeld partijen
en partijtjes, op elk gebied. Wij hebben staketsels tusschen
ons ingezet, zoo(lat wie ons land overziet van lase hoogte,
slechts hokjes ontwaart waarin Nederlanders zijn ingeperkt.
Niet naar geslacht nu, niet naar stand, niet naar kerk, niet
naar maatschappeNke staatkundige partij vraagt het
Algemeen Nederlandsch Verbond, enkel naar het Nederlandersaap. Op zijn terrein werkt alles samen wat elders
zich afscheidt. Daardoor reeds oefent het een ongekenden
invloed uit ; het kweekt waardeering gemeenschap van
belangen ; het leert erkennen dat boven de nu eenmaal onmisbare partijschappen een eenheid heerscht, waaraan ieder
naar krachten hooger beteekenis kan ge yen. Het Verbond
staat open voor wie zijn land, zijn yolk, zijn taal liefheeft,
voor wie zich Nederlander voelt, man of vrouw.

Uit Konstantinopel.
In Zuid-Afrika geldt als verkeerstaal van Kaap tot
Zambesi het Nederlandsch. Dat heeft onze stalls to danken
nail_ de voortrekkers, die waar kwamen, hun taal meebrachten. Dat hebben onze voorouders in Oost en West
niet gedaan ; hidden zij het wel, het Nederlandsch zou een
wereldtaal zijn, nu nog, zooals het eenmaal is geweest. In
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in October 1902 opgerichte Afdeeling Konstantinopel
stelt zich o. m. ten does het levendig houden van den
Nederlandschen geest onder de Nederlanders en vreemdelingen van Nederlandschen stain in het Ottomansche rijk.
Ziej tracht voornamelijk te verkrijgen, dat bij het gezantschap
en de consulaten der Nederlanden in het Ottomansche rijk de
diplomatieke en consulaire ambtenaren Nederlandsche onderdanen
zijn. die Nederlandsch verstaan, dat Nederlanders worden be-

ZIE OMMEZIJDE.

Aan de Leden van het A. N. V.
adressen niet geheel juist geboekt staan.

Het is ons gebleken, dat sommige namen

dit opzieht aan-

Om de administratie van fouten te zuiveren verzoeken wij U, indien U
merkingen hebt, -Ow naam

adres duidelijk op aangehechte strook te schrijven en ten spoedigste

to zenden x1111 den Secretaris Uwer Groep.
Tevens dringen wij er U op aan van elke verandering in Uw adres onmiddellijk kennis te
geven aan denzelfden seeretaris, daar wij anders niet voor een geregelde toezending van Neerl«ndia
kunnen instaan.

N«mens het I fooidbestimr
Dordrecht, April 1903.

P. J. DE KANTE11,
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Ondergeteekende bericht, dat zu.'n juist adres is :

ZIE OMMEZIJDE.

ZIE OMMEZIJDE.

Adressen voor aangifte van nieuwe leden, adresveranderingen enz. Voorwaarde van lidmaatschap.

V001. Belgie, de heer H. Meert, Secretaris der groep, te Gent. Minste jaarlijksche bijdrage
fr. 2.75.
Voor Amerika, de heer Ds. Henry Beets, Secretaris der g roep, 77 Lagrave street,
Grand Rapids. Minste jaarlijksche bijdrage 75 cts. (Am.).
Voor Ned.-Indie , de beer J. P. C. Hartevelt, Secretaris der groep, te Batavia. Minste
maandelijksche bijdrage 25 cts.
Voor de volgende landen is de minste jaarlijksche bijdrage f 2.50. Ileschermende
leden f 5 tot f 25; begunstigende leden f 25 en hooger.
Voor Turkije en Smyrna, de heel Dr. A. Coomans de Ruiter, Voorzitter der Afdeeling

Pera, Konstantinopel.
Voor Perziê, de heer Johs. Pater, te Teheran.
Voor Suriname, de heel Mr. P. Hofstede Crull, Secretaris der Groep, Paramaribo.
Voor Curacao en de Antillen.

u racao
heer J. H. J. Hamelberg, te C.

Voor Portugal de heer J. A. Gerken, Rua do Salitre 182, Lissabon.
Voor Venetie, de heel L. Bizio, Consul der Nederlanden.
Vow. Nederland en het Buitenland, boven niet genoemd, de leer C. Van Son, te
Dubbeldam, wien alle klachten over ongeregelde toezending van het Maandblad moeten worden
gezonden.
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NEERLANDIA.
noemd tot raadsheeren en rechtersbijzitters in de Nederlandsehe
reehterlijke colleges hier te lande ; aan de daar y oor bekwame
Nederlanders worden opgedragen de ambten en werkzaamheden,
zoowel bezoldigde als onbezoldigde, waaroyer het gezantschap
en de consulaten bovengenoemd zullen hebben te besehikken.
n zal
Menigeen, wien de ware toestanden alhier onbekend zij,
zich met verwonderin g afvragen, waartoe het noodig was dit
streven voorop te stellen, daar het Loch vanzelf spreekt dat voor
al de daar aangegeven ambten en betrekkingen Nederlanders, en
zooveel mogelijk zij, die onze vaderlandsche taal machtig zijn,
zullen en moeten worden benoemd of gekozen.
Vooral van de zijde van ons Gezantsehap woi dt er echter met
die zoo geheel natuurlijke wensehen en dit nationale stl-even tot
dnsverre weinig of Been rekening gehouden.
Ja, hoe onbegrikelijk en ongelootlijk zulks menig landgenoot
buiten Turkij e zal voorkomen • het is maar al te waar, dat ons
Gezantschap, in stede dit echt vaderlandslievende, pritzenswaardige
ondernemen zooveel mogelijk aan te moedigen en te steunen, zich
aan het hoofd er van te stellen, het integendeel veeleer tracht
te onderdrukken en het op verschillende wizen tegenwerkt. Ann
ons Gezantschap schijnen inderdaad alleen de vreemdelingen geOerd,
geacht en gewaardeerd to worden. Stelselmatig worden de Nederlanders er buiten gehouden, en worden telkens weer nieuwe
vreemdelingen, zelfs Ottomansche Armenii ; rs, er ingehaald om
onze Koningin en Nederland to vertegenwoordigen, Nederlanders
to besturen,
ja zelfs over de Nederlanders en in hunne zaken
reeht te spreken. Het is bier dan ook al ongeveer evenzoo gesteld
als aan de diplomatieke vertegenwooldiging in een der wei eldsteden,
waar, zooals Neerlandia in zijn Februarinummer schrUft, „de Hollandsche kolonie zoo doordrongen is van de onhollandschheid dier
vertegenwoordiging, dat zij daze houdt buiten elke nationale
kig
poging , nit vrees voor tegenwern."
Dat, waar zulke weinig bemoedigende toestanden heerschen,
die no g bovendien,
hetzij door onbekendheid met den waren
stoat van zaken, of fait persoonlijke overweg:ingen, door ons
Departement van Buitenlandsche Zaken worden geduld bestendigd • dat desniettemin den op die wijze zoo grievend achteruitgezetten Nederlanders in den vreemde toch de lust en de
wilskracht niet is ontzonken om to traehten zelf den goeden
naam van ons land en y olk op to houden, den yreemdeling
waardeering voor ons nationaal karakter of to dwingen en to
toonen dat we een eigen taal bezitten. en dat we in stoat zijn
ons zelf to regeeren en onze eigen zaken to behartigen en to
behandelen zonder daartoe de huh) of de tussehenkomst van
vreemdelingen to behoeven • valt onder die moeilijke omstandigheden zeer zeker dubbel to prijzen.
Eon der zwakke punten bijde Nederlanders hier to lande is
de onbekendheid der meesten met ooze fatal. waardoor zi j hoe
lar g er zoo meer er van vervreemden. De heldhaftige strijd onzer
stamgenooten in Zuid-Afrika heeft in den laatsten iijd den
nationaliteitszin bij de Nederlanders in het buitenland kraehtig
opgewekt en hen tot het verkrijgen van meerdere kennis omtrent
ap es wat ons land en ons y olk aan g aat
, aangespoord.
Zoowel hier ter stede als to Smyrna, waar de talrijkste Nederlandsche kolonies in het Ottomansche rijk gevestigd zijn, doet
zich dan ook onder onze zoogenaamde Levantijnsehe landgenooten
meer en meer de behoefte gevoelen de taal hunger voorvaderen
to verstaan, en ze ten minste weer hunne kinderen to laten
aanleeren.
Onze -wakkere consul-generaai to Smyrna, 'hr. mr. J. E. de
Sturler, die zich al dikwijls bij zijne kolonie had beklaagd over
de onverantwoordelijke verwaarloozing van de Nederlandsehe taal,
zoodat er bijna niemand meer onder de onge y eer driehonderd
Nederlanders aldaar is, die zijn oigen taal kent, is er
onlangs in geslaagd het oprichten van een geregelden eursus
voor bet Nederlandsch to y erkrijgen. Die cursus zal dezer dagen
worden geopend en reeds hebben zich een veertiental leerlingen
aangemeld van 10 tot 25-jarigen leeftijd.
De lessen worden voorloopig driemaal per week gegeven door
den p eer Th. Kats, een jeugdigNederiandsch priester van het
Fransehe Colle g e du Snore Coeur" der Lazaristen to Smyrna,
en zullen zich voor 't oogenblik be Palen tot lezen, schrij y en en
r ek en en.
Te Konstantinopel geeft pater Augustus Hann van de Orde
der Franciscanen privaatonderrieht in de Ned. Taal aan de
kinderen van twee onzer Levantijnsehe zal bij genoegzame deelneming een geregelden cursus openen.
Met voldoening en lof mag zeer zeker ook vermeld worden,
dat verleden jaar van hier en uit Smyrna twee jongelui, behoorende
tot een der oudste en voornaamste Hollandsche families in den
Levant, zich naar Nederland hebben begeven om Nederlandsch
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to leeren, kennis to maken met land en y olk, en zich te bekwamen voor Hollandsche betrekkingen. Belden hebben zich in
weinige maanden de taal eigen gemaakt. Zulks verdient onverdeelde instemming en kraehtige aanmoediging en het is dan ook
mede in het belang van het goede voorbeeld voor anderen, te
1101)011, dat die twee ondernemende jongelieden spoedig de vruchten
mogen plukken van de nit den acrd niet geringe offers aan geld
en tijd door hen vrijwillig gebracht om to worden Nederlanders,
niet alleen in naam maar ook metterdaad.

e Engelsche regeering weet, dat met den oorlog de
zaak nog niet nit is. Eng-eland heeft de Boeren zijn
macht getoond, het heeft het geheele Afrikaansche
yolk 11u onderden duim, maar het is van de toekomst niet
zeker. Er ziinzelfs Engelschen die meenen, dat het gezag
van het Britsche llijk door den oorlog in Zuid-Afrika eerder
verloren dan gewonnen heeft. Zoo oordeelen niet alleen
Proboers, die een open oog hebben voor het onrecht dat
de Afrikaanders aangedaan is en den haat dien de oorlog
verwekt heeft, maar ook imperialisten die zich niet door
den schijn laten misleiden. Zoo oordeelt Lord Milner. Moore
allicht Engelands gezag door den oorlog bevestigd
achten,van de toekomst is ook hij niet zeker, tenzij er
met alle kracht aan gewerkt wordt, dat Engeland het ver•
WOrVelle ook waarlijk
tot zijn bezit, tot zijn eigen maakt.
Het gevaar, dat op den langen duur voor de Engelschen
dreigt. ligt in de meerderheid van de Afrikaander bevolking.
De Afrikaanders z iln Zuid-Afrika nog aanmerkelijk
talriikerdan de Engelschen. En door lam grootere vruchtbaarheid neemt dat hand over hand toe. Im aanmerking
nemende wat ook aan de Engelschen geenszins ontgaan is,
dat deAfrikaanders door den oorlog eendracht, zelfbewustzijn en gevoel van eigen kracht gewonnen hebben,
meet men dus tot de slotsom komen, dat de Afrikaanders,
steeds wassende in aantal, tenslotte de macht in Zuid-Afrika
zullen krijgen.
Twee middelen hebben de Engelschen gevonden brengen
zij reeds in toe passin g om dat gevaar af te wenden. Vooreerst willen zij door den invoer van landgenooten de meerderheid die de Afrikaanders nu nog hebben omzetten, en
vervolgens door het onderwijs een zoo groot mogelijk deel
van liet Afrikaander yolk verengelschen. Wat dit laatste
hetreft lean liet geen zij in het verleden in de Kaapkolonie,
in Natal, in den Vrijstaat
•
zelfs reeds in Transvaal
de
bereikt hebben, ni. het inlijven van Afrikaanders
Engeiselie beschaving, hun ten spoorslag zijn.
Gelukte het binnen enkele jaren een groote stroom van
Engetschen in Zuid-Afrika te leiden daar, overal en
allereerst in de nienwe kolonien verspreid, te vestigen, de
taak ware voor Engeland al half volbracht. Aanvankelijk
is men er ook reeds in geslaagd, zij't niet volkomen naar
wensell, om het gewicht der bevolking eenigermate naar
Engelschen kant te doer overhellen.
Yooreerst heeft de oorlog, met name door de jammerNke
sterfte in de kampen, de toch al niet talrijke Boerenbevolking aanmerkelijk achteruitgezet. Dan is het aantal Hollanders, die nit den aard het geschikst zijn om in de Afrikaandel s Op te gam, ell Duitschers, die zich ook gemakkelijk
de Boeren aanpassen, door verbanning ingekrompen. De
moeite die men heeft om in het land terug te komen, en
de verminderde leans voor hen om in bun levensonderhond
to voorzien, belemmert voor deneersten tijd den aanwas van
dit element der bevolking.
Daarentegen is de Engelsche bevolking niet onaanzienliik
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toegenomen. Een root aantal mannen, die in de Engelsche
gelederen hebben gediend, zijn in Zuid-Afrika
•
gebleven.
hebben of dienstgenomen bij de Zuid-Afrikaansche politie,
die tot niet minder dan 6000 man ingekrompen wordt, of
zijn in de eene of andere belrekking geplaatst. Wel is het
tegengevallen, na den oorlog work voor hen te vinden , en
zijn daarom velen weer vertrokken, hetzij naar Engeland
fietzij naar overzeesche Engelsche kolonien, maar een groot
aantal heeft een plaats gevonden of wacht, dikwijls in
bekrompen omstandigheden weliswaar, maar is er nog.
Voorts is er een hierleger ambtenaren
beamloten ingevoerd. Allerlei ambten zijn zelfs uitgedacht om maar
mannetjes te plaatsen
•; •
de regeeringsbureau's
zitten vol
Engelsche jongelui. Dan ziein er de sporen die aan een
menigte Engelschen werk geven. Vergeten wij ook niet de
honderden onderwijzers en onderwijzeressen — bevoegden en
onbevoegden — die al maar binnenstroomen, en den stelselmatigen invoer van Engelsche meisjes, die als dienstbode,
kinderjuffrouw enz. worden verhuurd, en bovendien bestemd
zijn om de moeders te worden van een Engelsch geslacht.
Met dat al ziet men goed in, dat deze aanwas niet
helpt, als men niet een Engelsche bevolkmg op het land
kan brengen, al s er niet een Engelsche boerenbevolking
wordt gekweekt. En daar zit de moeilijkheid. Al gedurende
den oorlog heeft men Engelschen aan het boeren gezet,
stukken land on der voordeelige voorwaarden ter beschikking gesteld,' aan die kolonisten werktuigen en ploegvee
verstrekt, hen op all e manieren geholpen. Maar de uitkomst
is nog gering. Men krijgt er in de En el
pers niet
veel van te hooren, maar zoo nu en dan komter iets van
de waarheid aan den dag. Het is het oude liedje. Die
Engelsche kolonisten deugen voor het meerendeel voor het
ondankbare werk van het boeren in Zuid-Afrika niet. Land
en klimaat zijn te weerbarstig. De landbouw 'evert te weinig
op, en een Engelschman heeft voor zijn onderhoud en
gerieflijkheden te veel noodig. Hij kan ook niet to en de
eenzaamheid het
van
•
Afrikaanscheveld.
Het duurde niet
lance of in een streek van Engelsche kolonisten kon men
ze geregeld
• van het naastbij gelegen dorp
in de herberg
vinden. Enwaar de Boer het tegenwoordig al hard heeft,
kan de Engelschman het heel niet bolwerken. *)
Evenwel, de Britgeeft het zoo gauw niet op. Er is
hem nu ook te veel aangelegen, er hangt te veel van af,
om islet all e krachten in te spannen, en aan kracht ontbreekt het dat y olk niet. Is bet landonvruchtbaar, levert
het te weinig op om aan de behoeften van een Engelsche
bevolking te voldoen, dan zal bet land vruchtbaarder gemaakt worden. En zoo zijn er plannen ontworpen en is
men bier en daar reeds begonnen en zal men spoedig op
groote schaal aan het vverk zijn getogen. Nieuwe wegen
zal menaanleggen, nieuwe spoorlijnen zullen degroote
afstanden herleiden, en daarmede is de last en de duurte
van het vervoer, een der voornaamste bezwaren waarmede
de boer111Zuid-Afrika te tobben heeft, aanzienlijk verminderd.
Maar vooral wacht menveel van den aanleg van nitcr ebreide bevloeiingswerken. Die moeten het dorre land
vruchtbaar maken. Reeds gedurende den oorlog zond de
Engelsche regeering den ingenieur W. Willcocks, die in
Egypte zijn groote bekwaamheid in den aanleg van
bevloeiingswerken getoond heeft, naar Zuid-Afrika om het
land voor dat doel te onderzoeken enplannen aan de hand
te doen. Hij heeft de uitkomst van zijn reis in een hoogst
belangrijk verslag neergelegd, en naar zijn aanwijzingen zal
Engeland groote sommen gelds voor deze zaak uitgegeven.
In zijn verslag zegt Will cocks er ens :
*) Een Transvaalsch blad meldt, dater zieh niet minder dan
8855 Engelsehe soldaten in Zuid-Afrika als kolonist hebben gevestigd.
Hun reiskosten en andere benoodigdheden worden door het de parCement van oorlog betaald. Van die 8855 hebben er zieh 4819 in
de nieuwe kolonien, 2145 in de kaapkolonie en 1881 in Natal gevestigd. Hoe het blad aan die opgave komt zegt het niet •; of zij
inist is, later wij in het midden.

Afgeseheiden van de ontwikkeling van zijn goud-, diamant- en
kolemnijnen is Zuid-Afrika wonderlijk stil blijven stain. Vijftig jaar
geleden was het een herdersland, dat koren en znivelwaren, zelfs
hoof nit den vreemde invoerde. Zoo is het nog heden ten dd b e.
Eel ' halve eeuw geleden was er een boer,Tlaats van 5000 acres
noodig om een gezin behoorlijk te onderhouden. Zoo is het nog.
Ilehalve in den ZuidwesteNken uithoek van de Kaapkolonie is men
met landbouw nauwelijks begonnen, tenzij op de primitiefste manier
en over een alleronbeduidendste oppervlakte De boeren trekken tegenwoordig van het hooge veld naar het lage veld en weer terug,
rgetijde , juis
naar gelang van het jaa
t zooals de zwervende Arabieren
der woestijn eeuwen lang hebben gedaan.
De reden van dit gebrek aan ontwikkeling van den rijkdom van
den bodem, en dientengevolge van den haehelijken staat van het
vraagstuk der arme blanken, lit in het feit dat de regenval in de
drie kolonien, met uitzondering van den Zuidwestelijken uithoek,
niet alleen in de voor het zaaien geschiktste tijden zeer wisselvallig
en onzeker, maar aanhoudend en hevig is in den herfst. Op den
herfst volgt weer snel een zeer strenge winter met veel vorst zonder
een aasje voeht in de lucht. Wanneer men re en noodig heeft is
er gewoonlijk niet; heeft men hem niet noodig. dan is hij er
onveranderlijk. Voor landen. waar het er zoo merle staat, is het
eenig mogelijke middel tot ontwikkeling gelegen in het verzamelen
van water, wanneer het er is en men het niet noodig heeft, en het
gebruik daarvan door bevloeiing, wanneer men het noodig heeft.
Landbouw zonder bevloeiing is in de nieuwe kolonien over het
algemeen onmogelijk.

Zoo is het oordeel van een man, die of ens Engelsch
tot oordeelen bevoeu d
cfet uio. enis beter dan iemand and
is. Het is een uitspraak die verdient onthouden te worden.
er altijd grif me geweest — andere
De Engelschen
volken praten hen na om de Boeren traag en achterlijk
te schelden, omdat zij zoo weinig uit hun land weten te
halen. Maar hier is het getuigenis van een Engelschman
en een die het weten kan, dat de Boeren niet anders konden.
Het is het klimaat dat de ontwikkeling van hun land belemmert. Gezwegen nog van de sprinkhanen, de veeziekten
en de andere kwalen, waarmede zij te kampen hebben.
-V\T aarom hebben zitj dan niet het water van hun rivieren
en van den regenval vergaderd ten dage dat het overvloedig
was en het land daarmede bevloeit ten dage dat er droogte
was? zal men vragen. Dat hebben Boeren ook gedaan.
Getuige de dammen en pomptoestellen, die de Engelschen
op hun plaatsen vernield hebben. Zeker zijn die bevloeiingswerken niet voldoende geweest, niet grootscheeps, niet
wetenschappelijk aangelegd. Maar bedenken wij even, dat
het Boerenvolk nog maar een jong yolk is en de republieken
nog thet zoolang op de Kaffers en de wilde be step is verover d. En dat er voor groote werken, zooals Engeland die
nu in den zin heeft, een wetenschappelijke ervaring en ook
een enorm kapitaal noodig is, en die hadden de Boeren niet.
Engeland heeft die ervaring, heeft zijn ingenieurs, is
en — heeft op de twee nieuwe kolonien
onuitputtelijk like
gelegd, waarvan een deel
den last van een zware niggle
voor openbare werken, de bevloeimg o a., zal besteed worden.
Misschien dat zoo de ongelukkig geeindigde oorlog
Zuid-Afrika zelfs de Boeren ten ode zal komen.
Enueland zal met zijn kennis, zitjn ondernemingsgeest, 2111
geld wegen en sporen aanleggen, kanalen en waterbekkens
uraven. Daartoe zou het onder de Boeren ook wel orekomen
zijn ; maar bij his gering aantal en het vele andere, waarin
•
zij nog vooruit moos komen, hun beperkte middelen, hun
onervarenheid en wit er ook aan Hollandsche lano.zaamheid
in lien is, bij dat alles zou 't langer geduurd her'bben. Nu
is de vreemdeling in hun land gekomen en naast al het
het kwaad dat er brengt, errs ht hi' dit goeds. Ook
in onze Oost is het Engelsche tusschenbestuur van Raffles
niet zonder nut geweest.
Inmiddels blijft het de vraag of quid-Afrika, of de nieuwe
kolonien, nadat de groote werken, die Engeland er wil thtvoeren, tot stand zijn gekomen, voor een groote volkplanting
van Engelschen geschikt zal blijken. Vele Engelsche schrijvers
gelooven het vast. Terwit nu nog een plaats van duizenden
morgen voor het onderhoud van een gezin noodig is, zal dan
een dergelijke plaats tie n of moor kolonisten kunnen voeden,
En wanneer dan Lord Milner hiertoe het onteigeningsrecht
gevraagd heeft hi ma nu al onteigenen
krijgt waarom
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in het openbaar belang, voor bevloeiingswerken b.v.,en leden naar.. het HooMbestuur afvaardigt. Op de Algemeene
oefent dat recut op ruime schaal uit dan is de deur Vergadering in Mei zullen doze heeren dun eerst als lid
van het Groepsbestuur worden voorgesteld.
geopend voor den grooten stroom van Engelsche volksplanters.
2e. De beer P. J. de Kanter, penningmeester van groep
Spreekt men echter met Afrikaanders dan voelt men zijn
Nederland, deed verantwoording over het vereenigingsjaar
vrees, dat het de Engelschen met die landverhizing ten
slotte toch gelukken zal, wel verminderen. Zij• gelooven niet, 1902. De rekening sloot met een batig saldo van f 3718.68'
dat her ten goede komt aan de algemeene kas van het
dat op den duur de Engelschman op hun land aarden zal.
Verbond. De begrooting voor 1903 bedroeg in uitgaaf en
Het moge hier daar, in een ongemeen vruchtbare streek,
waar er door bevloeiing volop water is en de nabijheid ontvangst f 7996.25 5.
:i e . De bespreking over verlagingen van het posttarief voor
van een dorp den afzet van de voortbrengselen gemakkelilk
geschriften naar het Buitenland (Belgie, Oosten het leven minder eentonig maakt, voor Engelschman boeken
nit te houden zijn, over het algemeen zal het plan mislukken. en West-Indie en Zuid-Afrika) zouden deze vergadering
worden voortgezet. Van den Journalistenkring en den UitZoo hebben wij menig Afrikaander er over hooren spreken.
Wij moeten het aan den tijd overlaten in deze te beslissen. geversbond waren betuigingen van instemming ontvangen.
Een zaak van dadelijk. belang is echter, dat de Boer De laatste vestigde de aandacht op zijn in Juli 1902 aan
eigenaar van zijn land blijft. En ware bet niet, dat de den Min. van W. H. en N. gezonden adres om drukwerken
als nieuwsbladen beschouwd te zien en verlaging van het
meeste Boeren liever gebrek Wen op hun eigen grond dan
tarief voor postpaketten te verkrijgen.
er voor goed geld afstand van to doen, wij zouden aan de
Dr. Hendrik Muller woes er op, dat de postunie geen
toe,komst wanhopen. Want op allerlei wizen trachten de
Engelschen de Boeren nit hun land te drijven. Onbillijke verlaging verbiedt, adres aan de bilzondere regeling tusschen
belastingheffing, het leenen van geld dat zij nnsschien niet Nederland en Belgie, en dat de aanvraag voor West-Indie
in tu- ds kunnen teruggeven, voordeelige a` en— eigenlijk geen recht van bestaan heeft, daar verlaging reeds
wordt toegestaan, wanneer men op zendingen, voor Suriname
met al zulke middelen tracht men zich van hun plaatsen
maar volhouden, dan komt 't op b y ., „per zeepost" zet.
meester te maken. Als
wat wij er van hooren geeft
Dit punt word aangehouden.
den duur wel terecht.
'P. Het consulaatwezen werd nader besproken naar aanmoed. Wij hebben Zuid-Afrikaansche bladen en in brieven
van bevoegde beoordeelaars gelezen, dat er een wakkere leiding der artikelen van dr. A. Coomans de Ruiter in
geest in de teruggekeerde Boerenbevolking is gevaren. Zij ll1 Neerlandia van Jan. en Fehr. Dr. Hendrik Muller, die
zitten niet bij de pakken neer, maar vatten aan.
reeds 13 jaar in de commissie tot afneming der examens
Een enkel woord nog over het onderwijs. Men heeft voor beroepsconsul zitting heeft, trail in eon beschouwing
over den toestand onzer consulaten. Ze zeer slecht te noemen
onlangs in de kranten gelezen, dat er reeds honderd vrije
scholen in Transvaal z iln met een 3500 leerlingen. Dat is acht hij overdreven verschillende consulaire verslagen pleiten
daarvoor. Maar toch is verbetering dringend noodzakelijk.
en schoon begin, vooral als men weet, dat er voor dat
e
onderwijs betaald moet worden, terwijl de Engelschen de Spr. wijst op de motie Van Raalte in de 2e Kamer, op de
Boerenkinderen gaarne voor niets willen hebben. Op de commissie yan onderzoek en het rapport dat binnen kort
Engelsche scholen zijn nu nog allicht meer Boerenkinderen,
zal verschijnen, en geeft den •raad aan all Nederlandsch
maar dat zal beter worden. Hoe is 't echter in den kennende consuls voor drie maanden Neerlandia te zenden en
Vrijstaat Vandaar hoort men weinig of niets van het natio- een rondschrijven, waarin zij• worden uitgenoodigd de Ned erlanders in hun omgeving er aan te herimm-en, dat zij
hale onderwijs.
En uit de Kaapkolonie het heuglijke nieuws, dat de spoedig (voor 1 Juli) hun Nederlandschap moeten hernieuwen
Afrikaanders hun inr ichting van hooger onderw i-j s, het en op aaneensluiting wordt aangedronuen.
Nog wordt opgemerkt hoe er in ste 'den als Rome en Parijs
Victoria College te Stellenbosch gaan uitbreiden bet
maken willen tot een volledige hoogeschool. En voor der- met den minsten band bestaat tusschen den gezant en de
Nederlanders daar gevestigd, en gewezen op de wanverhouding
eh kc ondernemingen geven zij grif geld. Zelfs lazen wij
tusschen omenvertegenwoordiger en de Ned. Kolonie te
dezer dagen in een brief uit Transvaal, dat men te Pretoria
de hoop niet opgegeven heeft daar een Hollandsche hoogeHamburg.
Naar aanleiding van den toestand te Konstantinopel wordt
school te stichten. Misschien is dat voorshands to hoog
gedoeld, maar dat men or met het denkbeeld omgaat voor- besloten, dat het A. N. V. zich andermaal tot den Minister
van Buitenlandsche Zaken zal wenden um de wenschelijkheid
spelt al goods.
to betogen van aaneensluiting en het levendig houden van den
Nederlandschen geest door de Gezanten en Consuls.
5 e . Het verslag der commissie voor het inzamelen van
boeken voor Zuid-Afrika wordt wegens afwezigheid van
den hoer Th. Nolen, die kennis gegeven had yerhinderd to
zijn, tot de Algemeene Vergadering in Mei verdaagd.
6 e . De motie Den Haag wordt door de vergadering toegejuicht wat betreft het zuiver houden onzer taal, met
vermijding echter van overdrijving. Omtrent de vereenvoudiging der spelling is men beslist van oordeel, dat het
Verslag der Vergadering van het Groepsbestuur Verbond zich onzijdig
ient
d to houden.
met den Raad van Bijstand.
Na het opmaken van dubbeltallen voor de verkiezing van
5 leden van het Groepsbestuur, die volgens rooster moeten
egadering werd gehouden op Zaterdag 28 Maart to aftreden, s plit de voorzitter de vergadering_
Devi
's-Gravenhage onder voorzitterschap van prof. dr. H. Kern.
De Secretaris van Grocp A
De dagorde bevatte 7 punten.
C. VAN SON.
Na voorlezinv der notulen, die werden goedgekeurd, ging
devergadering over tot :
l e . Benoeming van twee leden van het Hoofdbestuur
a.s. vacature Kern).
(vacature Schaepman
Algemeene Vergadering van Groep A.
Daartoe werden voorgedragen Jhr. Mr. 0. van Nis en tot
J a a r y erg adoring zal plaats hebben op Zaterday
Se it (Nijmegen) en prof. W. van der Vlugt (Leiden).
Een benoeming kon echter niet plaats hebben daar bet ,23 Mei /903, des voormiddags te half elf in Hot el P onse n,
reglement bepaalt, dat het Groepsbestuur uit zijn midden tegenover het spoorwegstation te Dordrecht.

NEERLANDIA.

42
Da (- orde:

•
door den voorzitter.
Opening der Vergadering
Verslag van den toestand der groep door den secretaris.
Rekening vi erantwoording door den penningmeester.
D e werkkring van het A. N. V. in Zuid-A fr ik a,
JONGE.
lYl te leiden door Dit. H. J. KIEWIET
VVoorstel van het Bestuur om de heeren Prof. W.
van der Vlugt (Leiden) en Jfir. Mr. 0. van Nis )en
tot Sevenaer (Nijmegen) te benoemen tot leden van
et Groepsbestuur.
h
Verkiezing van 5 leden van het Groepsbestuur ten
gevolge der verplichte aftreding.
s teld worden de vol(rende dubbeltallen:
V oortre
(aft reden(1)
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht,
le
J. A. Wormser, Amsterdam.
Mevr. N. v. Zuylen Tromp, 's-Gravenhage, (aft Pedend)
2e
Mej. Dr. J. Aleida i'1 lid Amsterdam.
tredeitd)
Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle,
3e
F. R. Coers F. Rzn., Utrecht.
(altredeftd)
4" 0. Kamerlingh Onnes, Amsterdam,
Dr. J. B. Schepers, Haarlem,
(aftreilen(1)
Prof. dr. J. te Winkel, Amsterdam,
50
Luit. D. A. Eekhout, Ginneken.

VI

4e De Leidsche Studentenafdeeling
a. betuigt haar instemming met het v000rstel der Haagsche
Afdeeling, wat betreft het niet crebruiken van vreemde woorden,
waar goede Hollandsche uitdrukkinKen bestaan.
b. stelt voor, dat het Groepsbestuur een met redenen omkleed
rondschrijven zal richten aan de groote winkeliers winkelv-ereenigingen, om lid te worden van het A. N. V. • en aan de
toegetreden winkeliers een bord uit te reiken, vermeldend hun
lidmaatschap.
T o elichting:
Het rondschrijven zal de winkeliers bekend maken met 't streven
van het A. N. V. en hun bewijzen, dat zeer vele koopels niet
op 't gebruik van vreemde talen gesteld zijn.
_De vrees der winkeliers, dat sommige andere koopers Hollandsche
opsehriften op hun winkels voor een bewijs van minderwaardigheid
zullen houden, vvordt opgeheven, daar 't bord duidelijk een andere
oorzaak voor de taal der opsehriften aangeeft.
Daarbij list 't voor de hand, dat de blijkbare Hollandsch-gezindheid van den winkelier,
die door dit bord te kunnen g eeft, steeds
zooveel mogelijk Hollandsehe
daarin begrepen Vlaamsehe enz. —
fabrikanten te zullen begunstigen, de leden van 't A. N. V. en
ook anderen,
zal doen besluiten , dew
te bevoordeelen.
De borders zullen grootere bekendheid geven aan, en opgang
maken voor het A. N. V.
De Secietaris van het Groepsbestlmr.
C. VAN SON.

J. W. Enschede over onze Marsen en 't Wilhelmus.

Voorste 11 en der afdeelingen.
acht het wensehelijk :
dat het innen van jaarlijksche bijdragen, met inachtneming
van art. 17 van het Groepsreglement, voortaan geschiedt door
den afdeelingspenningmeester om zoodoende meer voeling te
houden met de leden
b. dat naar plaatsen in den vreemde, waar zich veel Nederlanders
bevinden, in overleg met de uitgevers, de Mail-uitgave van versehillende groote bladen kosteloos wordt toegezonden en mogelijk
ook boeken, om langzamerhand kleine bibliotheken van Nederlandsche literatuur te vormen
C. dat het licht ziet een naamlijst van leden in het buitenland
aansluiting aan de reeds versehenen Ledenlijst van Nederland
d. dat op de Nederlandsche stoombooten, varende op lndi6
en Amerika, door het ophangen van kaarten met toepasselijke
woorden, Nederlanders, die hun vaderland verlaten, opgewekt
worden hun land en taal niet te vergeten en aangespoord om
lid te wordenn van het A. N. V. en dat Ne erl andia geregeld
as bedoelde stoomvaartmaatschappijen wordt gezonden, daar
zulks Le er zal bijdragen het Verbond meer bekend
geliefd
i i ers
te maken bij vele reizigers
e. dat er pogingen in het werk gesteld worden van Nederlandsehe
zijde, hetzij door een aldaar bestaande afdeeling, hetzij door onze
consuls om zich met de bemanning van Ned. schepen bij het
binnenkomen van een vreemde haven in verbinding te stellen en
te verschatfen, zooals van Engelsche,
hun de noodi ,?.e
ged
Duitsche, doch vooral Noorsche
l
zijde voor landgenooteii gedaan
wordt.
le

Leziny te I brailen, op Abutialay

Lipril 1903.

De Ardeeliug Rotterdam

2e. De Afdeeling Schiedam stelt voor :
Het Hoofdbestuur stelle een zekere som beschikbaar ter bevordering van het Nederlandsch bijzonder onderwijs in Zuid-Afrika.
3e De afdeeling 's-Gravenhage acht het wenschelijk:
a. Tot de verbondsleden een verzoek te richten om zoowel
persoonlijk het noodeloos gebruik van vreemde talen (bijvoorbeeld
naamkaarten en op voor het binnenland bestemde
brieven
op
)
zooveel mogelijk te vermijden, als anderen tot onthouding van
dergelijk noodeloos gebruik van vreemde talen op te wekken.
b. Tot de redacties van Haagsche bladen het verzoek te richten
Been vreemde woorden te bezigen, die door Nederlandsehe van
volkomen p. elijke beteekenis vervangen kunnen worden.
C. Tot de besturen van vereenigingen voor liehaamsoefeningen,
spelen enz. een dergelijk verzoek te richten.
en stelt voor :
dat het Verbond zieh in beginsel verklaren zal voor vereenvoudiging van de schrijftaal.

Na rle muziek-geestdrift van Goers de geestdriftige muziekgeschiedenis van Ensched6. Moest de laatste voorgaanP Dat hangt V811
•
het temperament
van de mensen
af. Beide hebben finn waarde, beide vullen elkaar aan. Velen
is histories-mooi-voelen niet gegeven, de meesten genieten
bepaald alleen van het eigene of weer-tot-eigen-gemaakte,
men leeft nice met z'n tijd dat verklaart veel, ook b.v.
het tot ere komen van de oude wijze van het Wilhelmus
zoals die door Adrianus Valerius, Adriaan Wouters, Schepen
van Veere, in 1G25 were genoteerd. Histories mag dat niet
de wijze van het Wilhelm u, wezen, niischien staat 'en wijze
van 1607 nailer bij het oorspronkelike, ook omdat de wijze
evenals bet vers(van het eerste koeplet al I'din de volgende
regel overgaat, enjambeert,
\Vilhelmus vanNassauwen
Ben ick, van Duytsen bloet
trouwe
DenVaderlandt ge
Blijf ick,
tot in den doedt
Hen prince van Oran'
Ben ink, vrij onverveert
tot het slot weer daalt Den Coninck van Hi-panjen
He) ick altijd g ee rd
ook is die g oude wijze lliet de wu- ze van Valerius, zoals
bij hem staat z'n twee-deligheid, want de omgewerkte van Kremser is vierdelig gemaakt. Alles waar, ook
dat de histories-gew6rdene Wilhelmus-bewerking die is van
Rauscher, die men de nieuwe noemt ; maar de oude van
Valerius pakt, is plechtig, 'en fors gebed, de nieuwe van
Rauscher is luchtig 'en mars en flunk maar met teveel
draaien. Welnu, op die ook door Enschede geroemde waarde
als muziekstuk, volkslied-gebed, berust de popularieteit van
de wijze en die heeft men eenvoudig te aanvaarden.
ziin 'en ernstig yolk
hebben behoefte aan 'en ernstig
volkslied ik blijf de bekoring voelen van de (oude) melodic
zoals ik die in het Liederboek van Groot-Nederland vied.
Daarbij hindert het mij ook niet, als blijken mocht dat het
wat mij zelfs niet
hele Wilhelmus uit het Frans vertaald
v` in door Postmus
onwaarschijnlik toelijkt. Immers de
verdedigd, dat het lied in de omgeving van de Prins van
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Oranje door een van z'n soldaten gedicht zou zijn, heeft niet
m'n volkomen instemming
om de bouw vanjuist
het vers•;
het zit te logies in elkaar, er zit te veel kunst in, om aan
'en gewoon kalvienist huursoldaat zoveel talent toeteschrijven.
Dat zal ook weleen van de redenen zijn waarom men bet
aan Marnix toeschreef. De heer Enschede liet ons de Franse
tekst van 'enpaar koepletten ook horen en dacht zelf dat
het onmogelik
niet •
was dat op de wijze van Chartres in de
Fran se omgeving van de Prins 'en Frans lied was gedicht.
Welnu, kan Marnix dat dan wellicht ook vertaald hebben
1kheb hier het eerst lang bije stilgestaan, al was het het
tweede
deel'
de voordracht
van Ensched — 't was voor
mij het belangrijkste. Hij begon met de Prinsenmars, zooals
die doorde jonge Mozart hier werd gehoord en opgetekend
met mote even van het Wilhelmus er Belangwekkend en
, erheel nieuw voor de meesten was ook dit ciedeelte met de
uiteenzetting van de „marche" z'n verschillende betekenissen
van dans,soort van volkslied behorende bij 'en regement,
en onze mars vgl. de -Washington Post en de Cake Walk met
hun so )I' ontwikkeling, en we kregen de marsen van
de Spaanse Suksessieoorlog te horen, zoals ze door Averkamp
waren uitgegeven. Frederik de Grote eerst verbond er voor
goed de loopmarsjeerbetekenis aan en zo ontwikkelde zich
de mars in Pruisen totgroter bloei dan bij ons.
Keizer Wilhelm II nu, de enige Prins van Oranje, die
wettig die tietel mag dragen, heeft romantics– historiese
neigingen, die lastig kunnen worden. Tot nu toe zijn ze voor
ons landen onze koningin alleen vleiend, lief geweest. De
Valerius-liederen de marsen van Averkamp, een van de
marsen van Rauscher, hij was er verrukt over, voerde ze bij
zijn leger en vloot in en schreef dat in 'en beminnelike brief
aan onze koningm.
0dat zoete gefluit van de vogelaar •!
Zo is, alles te zamen gevat, het werk van Enschede beschouwen als 'en hoogst belangrijke historiese arbeid, maar
het best beviel ml j de waardering van het muziekale in de
marsen en in Valerius, van de gloed van het Merk nu hoe
stolc enz., kortom van alles, wat de muziekleek ook nu
nosh genieten kan.
Haarlem.
J. B. SCHEPERS.
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Zeer zeker zal de groote massa der bevolking, nog in Been
honderd jaar Nederlandsch spreken en dat behoeft ook niet, ja,
is zelfs niet wenschelijk, de inlandsche maatschappij kan en moet
in haar eigenaardig karakter, dat tech ook zooveel goeds bevat,
gehandh aafd worden. Jets enders is 't met de hoofden, de ambtenaren, in het algemeen met bedienat en van anibten en bet rekkingen.
„Volgens onze meening meet men traehten de inlanders der
boo ale klasse de kennis der Hollandsche taal doen verkrijgen
op dezelfde wijze als in Europa de kennis der moderne talen,
wordt aangebracht. Men eische, dat iedere inlandsche ambtenaar
van eenigen rang het Hollandsch verstaat, zooals wij zouden
eischen dat
• iemand Fransch of Engelsch kent. Alle stukken, tusschen de hoogere ambtenaren onderling gewisseld, zouden in onze
teal gesteld moeten zijn, evenals die in betrekking tot de Europeesche anibtenaren. Noodig is het dan ook, dat de Europeesche
landsdienaren in samenkomsten met de inlandsche hoofden bun
moedertaal spreken tot dusverre gebeurt dit slechts zeer weinig,
daar velen vreezen, dat zij door het spreken hun eigen taal
hun prestige bij den inlander zullen verliezen, hoewel Loch de
ondervinding heeft geleerd, dat dit het geval niet is en ook nimmer
zijn zal
En hiertoe kan men gemakkelijk zonder groote kosten komen.
Men stelle de inlandsche onderwijzers in staat een bijakte te
halen in de Hollandsche teal eische daarvoor dezelfde keimis,
die vaneen Europeaan worth verlangd tot het verkrijgen van
een diploma als klein ambtenaar. Deze kennis is in den eersten
tijd voldoende, later zou men, zoo noodig, den eisch wat hoot
kunnen stellen. Voor het bezit van die bijakte zou men den ink
landschen onderwijzer een toelage van tien of vijftien gulden
‘ 's maands moeten toekennen.
Men plaatse nu aan het hoofd van een lste inlandsche school
een Hollandsch onderwijzer, onverschillig van welken rang, als
hr maar tact heeft om met inlanders om te gaan en geve hem
voor het onderwijs in de Hollandsche taal een inlandschen onderwijzer met bijakte in die taal.
Op doze scholen gevoelt de inlandsche knaap, die in tegenwoordigheid van Europeanen zeer ti mide is, zich vrijer en zal
meer zijn best doen, bier waar boven zijn medeleerlingen kan
nitmunten op een zuiver Europeesche school zal hi' dit, op eene
enkele uitzondering na, niet doen, omdat hi' zijn minderheid in
het Hollandsch te wee bewust is.
Werkt men in doze richting, dan kan men verzekerd zijn, dat
over een betrekkelijk korten tijd elke best haafde inlander Hollandsch
zal kunnen verstaan en schrijven".
Ons streven moet bliejven de Inlandsche bevolking door hare
hoofden
dat is dus ook met behulp van de inlandsche talen to
,
besturen, maar die hoofden moeten beschaafd en ontwikkeld, ook
tot de Europeesche m aatschappij gebracht worden
nailer
daartoe kan het gebruik der Nederlandsche taal door hen en door
andere beschaafde inlanders veel bijdragen.

Nog eens het Nederlandsch in onze Cost.

I

n de Prov. Groninger Courant werd en paar maanden geleden
door Doeri Tinggi nog eens besproken de vraag in hoeverre het
leeren van de Nederlandsche taal aan Inlanders aanbeveling
verdient en vooral op welke wijze dit zou moeten geschieden.
D. I'. neemt daarbij als punt van uitgang den door ens in het
October-nummer van Neerlandia overgenomen, oorspronkeiijk in
Het Vaderland" opgenomen XLVllsten Omong-omong van Semar.
Hoewel wij met veel van hetgeen Semar opmerkte ons kunnen
vereenigen, stellen wij ons omtrent de grenzen voor het onderwijs
in de Nede rlandsche taal in de Kolonien geenpartij • d. w. z. wij
beoordeelen niet welke scholen daarvoor in aanmerking zullen
worden gebracht ; de Indische Regeering en de Indische schoolmannen zullen daarin wel weten te beslissen. VVij haalden den
brief van Semar aan, ook om wrijving van gedachten over dat
onderwerp uit te lokken.
Intusschen near het ons voorkomt is D. T. het in hoofdzaak
met Semar eens.
Met instemming halen wij dan ook aan wat D. T. schrijft.
„
Hollundsch spreken zal India niminer. Doch wel ken men het
zoover brengen, dat de voorname inlanders onze moedertaal verstaan en schrijven en zich verstaanbaar in die taal uitdrukken".
Daarom halen wid nog aan wat D. T. verder sehrijft.

Nederlandsche geillustreerde ti,idschriften.
Ault
den Heel . Hooldredactear van Areerlandia.
eene vraag veer den Nederlander thuis van middelmatig
___41 belang, van greet gewicht om den band tusschen moederland en stamverwanten buitea de grenspalen niet to doen
verzwakken, is de keuze van het tijdschrift.
Thuis reeds leert men, naast de Nederlandsche, de vreemde
maand- en weekschriften kunnen. Eenmaal buiten de grenzen,
en daar het louden van een tijdschrift reeds dikwijls de geldelijke
krachten to boven gaat, wordt natuurlijk het buitenlandsche gewoonlijk gelezen. en de betrokken persoon raakt alweer jets lesser
van 't Vaderland.
Zeker, waar zich eene Nederlandsche kolonie bevindt, zoude
men er allicht toe kunnen overgaan semen een of meer tijdschriften
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te laten komen ; dikwijls zijn er echter te groote bewaren aan
zulke samenwerking, en hoevele alleenstaande Nederlanders zijn
er niet,juist degeiien die de grootste kans hebben hunne nationaliteit
te verliezen ?
Er is echter nog iets van veel invloed in deze zaak : kunnen
de Nederlandsche tifdschriften zich eenigermate meten met de buitenlandsche, rekening houdende met een publiek van 8 it 9000.000.
meen voorop to mogen stellen dat men tegenwoordig,
buiten zuiver belletristisehe werken, ge'illustreerde maand of weekjaar,
bladen eiseht. Harper's Munthly, Black word's veer een paar,
Vom Fels zum Meer, om maar een paar te noemen (hoeveel andere
lull er niet) geven voor 60 cents per maand, f 7.20 per jaar, zonder
frankeerkosten een schat lezenswaardige leetuur, allerkwistigst
en op de beste manier gefflustreerd. Die Amerikaansehe of Engelsehe uitgaven worden dan ook per duizondtal in Zuid-Afrika
(Yelezen.
Wat kan Nederland daar tegenover lieden Woord en Beeld ?
een treurigen dood gostorven. Eigen Haard? met alle goede eigensehappen geeft het toch wel wat te weinig vooral vergelijking
met vreenbide uitgaven. Elsevier ? ja, hoe goed was dat beginnende,
tot het eene wederzijdsche opkamming werd van alle mogelijke
cii onmogelijko sanders. Er zijn niet zooveel eminente schilders
in de geheele wereld, last staan in het kleine Nederland en Belgic
dat men elke maand een hoofdartikel over een hunner sehrijvende
een beschaafd gemengd publiek zou kunnen boeien. De Gids, met
al zijn voortreffelijkheid, is niet geIllustreerd.
Zoude het niet tijd worden een goed, niet te duur, flunk gesehreven en gefflustreerd Nederlandsch tijdsehrift op te riehten,
leesbaar voor ieder binnen en buiten de grenzen, die onze tail
verstaat ? Ik abonneer mij den dag der uitgave.
J. H.

Luxor Egypte.

INSINC

2 Maart, 1903.
De inzender vindt antwoord op zijn vragen in het vorige
Red.
nummer van Neerlandia, blz. 31.
*

Vlaamsche studenten in Noord-Nederland.
De vraag is geopperd door den Gentschen tak van 't Alg. Ned.
Verbond, of niet, zoolang althans de Nederl. Hoogesehool to
Gent niet verkregen is, aan een Noord-Nederl. hoogeschool (b.v.
die te Leiden) vacantie-eursussen zouden kunnen geveven worden
ten behoove van Vlaamsche studenten.
Als bezwaren hiertegen zijn aangevoei d:
le. Louden de Hollandsche hoogleeraren bereid zijn, na een
druk werkjaar, nu ook in hun vrijen tijd nog colleges te geven ?
2e. Zcuden dergelijke vacantie-colleges niet te kort duren
Oa ten hoogste 2 weken), om eenige wetensehappelijke beteekenis
te hebben ?
Wat 't eerste betreft, er zouden hier zeker persoonlijke offers
gevraagd moeten worden ; en door 't 2e punt wordt 't nut van
die offers twijfelaehtig.
Wanneer 't minder om den wetensehappelijken inhoud dan oin
den taalvorm te doen zou zijn, of wanneer een nadere kennismaking met de Nederlandsche hoogesebolen en onze geleerden
eigenlijk de hoofdzaak was, zou 't dan niet Jnogelijk zijn, dat
Vlaamsche studenten gedurende eenigen tijd de gewone colleges
kwamen volgen ? Wanneer bun de kennismaking bevalt, zouden
zitj gedurende langeren tijd, en b.v. na afloop van bun studies
in Bel gic in Holland kunnen gaan studeeren.
Door art. 66 his van de Hollandsche wet op 't Heoger Onderwijs is de gelegenheid veer belangstellende Vlarningen geopend,
om gedurende eenigen tijd kosteloos colleges aan een Hollandsche
Hoogeschool te volgen.
De vraag is nu eater, of Belgische studenten voor een paar
weken nit hunne colleges kunnen uitbrekenl)?
Is dit onmogelijk, dan eerst kan er sprake zijn van vacantieeursussen.
A. B. COIIEN STUART.
Leiden.
Zouden onze Gentsche rienden hierover niet eenige inlichtingen kunnen
gevel ?

*

De vereenvoudiging en het Alg. Ned. Verbond.
(Op verzoek overgenomen uit „Vereenvoudiging" van April 1903).

26 Febr. j.l. besloot de Haagse afdeling van dit verbond, na 'n
inleiding van Di. H. Blink, bij 't verbond aan te dringen dat dit
zich in bey insel zou verklaren voor vereenvoudiging van de
sehrijftaal. In die vergadering nerd de vereenvoudi ging door
niemand bestreden, alleen was men 't niet eens of zoo'n verklaring
wel op de weg ligt van 't verbond. Twee dagen later heeft het
hoofdbestuur van 't verbond, het grote belang van schrijftaalvereenvoudiginy erkennend, zich verklaard teg en 't zich partijstellen
in deze zaak, vooral omdat dit scheuring zou geven. Inderdaad
is voorlopig verschil van mening hierbij te verwachten, omdat
de zaak in 13elgiO nog te weinig is doorgedrongen, hoewel die
blijkbaar voor de Vlamingen van evenveel belang is als voor de
Afrikaners, want beide krijgen hun onderwijs meest in 'n vreeinde
taal, en leren dus hun moedertaal niet schrijven ; zodat deze
veer hun gemaklik aan te leren meet zijn, zelfs zonder school.
Daarbij zou de eenheid van sehrijftaal alleen gevaar lopen, als
de Vlamingen eerder gingen vereenvoudigen dan de Noordnederlanders. Ook de Vlaamse voorstelling dat de vereenvoudigde
spraakkunst hollands zou zijn, is onjuist ; het is niet alleen
algemeen beschaafd nederlands, maar ook volkomen in harmonie
met alle hoofddialekten, behalve het frankies. Buitendien is
spraakkunst geen zaak van dwang, zoals spelling, net zo min
als woordenkeus. Veer de geslachten van zaakiiamen kan men
desnoods in overleg tussen Noord en Zuid 'n gemaklike regeling
waken Laat men dus die Vlaamse bezwaren, in Neerlandia b.v.,
van weerskanten flunk onder de ogen zien, in plaats van er voor
...
weg te kruipen als voor 'n spook .
Den Haag 23 Maart 1903.

W. Rutgers.

Naschrift. lk bedoel Patuurlik niet dat het Verbond zich
voor 'n bepaald stelsel zal uitspreken, althans niet zolang de
kommissie, op 1 Nijmeegse taalkongres zonder enig verzet inzake
sehrijftaalvereenvoudiging benoemd, nog niet klaar is. Maar
omtrent het beginsel mag het niet aarzelen, want het geldt hier
een overwegend belang van de taal (en dus ook van de stam),
n.l. dat ieder die gemaklik kan aanleren. Dat is een niet te
overschatten voordeel, wel 'n stria waard !
W. R.

F. R. Coers Fr.zn.
Liederboek van Groot-Nederland. Vierde

De vrede kwam als 'en doodsengel. Al onze idealen zegen neer
onder de scherpe bliksemzeis en wij stonden bij de dorrende
stoppels. Het sehreien stond ens nader dan het lachen. Deze
idealenrnoord trof ens zo plotseling: wij stonden er als verwezen
bij en zochten om iemand die wij de schuld er van konden geven.
Terecht vonden we hem 'en felle kastijding waard. Maar °eh, het
hielp ens niet en er was 'en grote leegte in ens gemoed, dat
van heldenstrijd en edele daden weergalmd had. Misdadig dachten
velen: 't is nit ; anderen wankelmoedig slecht : wat nu? En de
gelovenden zwegen, om tot berusting to komen en nit kleine
gebeurtenissen weer nieuwe idealen te scheppen.
Tot deze laatsten behoorde en behoor ik. En zie, daar kwam
mij vertroosting toestromen uit 'en nieuw bock van Coers, bet
vierde deel. 0 Coers, in uw land tot zijn eigen schande niet
genoeg ge6erde profeet, u dank ik voor de mij doorvloeiende
verheffende gedachten. 't Is of het door u voorzien was, dat wij
ze noodig hadden :
Hoort, o menschen, hoort dit wonder
Hij die over storm en donder
Heerscht in 't mateloos heelal,
Die ver boven lucht en wolken
Zetelt als de Heer der volken
Werd verwezen naar een stal.
Zo begint de rij van godsdienstige liederen, die de grootste
helft van dit vierde deel inneemt. En helaas, meer dan 'en stal
in al z'n vuilheid en duisternis ken de wereld voor mij niet zijn
na de droevige vredesmaar, teen daar de heerser over 't mateloos
heelal, de Heer der volken, het Geloof-in-de-toekomst herboren word;
de goede maer, waar het tweede lied zo liefelik van zingt, drong
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'en lentekoeltje, vol leeawrikslied en bloemegeur in mij door. En
als het derde lied zo zangerigvertelt, dat het niet uit het hoofd
gaat, wat men ook doet, van de herdertjes la en bij nachte en
gingen aanbidden, zo gingEn
het
ook
m"volgde
o•
de ene
melodie
op de andere : psalm- of kerkgezangachtig y ank als bij dit vriezend
winter/ceder of opgewekt-blijmoedig als 't Stalleken van Iletlehem
met z'n middeleeuws realistiese koepletten :
Maria geeft hem suykerpap,
En Joseph brengt den windelap;
De lieven Jezus krijt van dorst
Zijn Moeder geeft hem haere Borst.

Onze taal in Duitschland.

De lost vol schoone engels vliegt.
Een engel met Maria wiegt,
Daer Joseph werckt den heele nacht,
En wascht de luyers in den gracht.
Nu maekt hi' vier, dan raept
hout,
Want met den winter is het kout.
Maer Joseph die was heel verblijd
Om dat het kind niet meer en kriejt.
en daar hoorde ik weer de engelenstemmen zingen, zo zuiver,
zo aandoenlik als 'en aards koor dat kan doen. Het vrouwenkoor
van Coers zone het die avond te Haarlem en het was als 'en
zegening voor ons alien. En nu kan ik het weer horen, al is het
maar in na palm : Len kind is ons geboren! Zo iets maakt gelukkig,
maar al bladerende komt menplotseling voor Valerius' Gedenckclanck en weer terug tot de afgelopen oorlog. 0 profeet Coers,
was het Uw bedoeling ons niet alleen gelukkig te maken door
ontrukken aan deez' aardse jammerlike knoeipartij, die ze polietiek noemen, maar ons te verheffen tot het zingen van
Wilt heden nu treden voor God den Heere
Hem boven al loven van herten seer
End' makengroot sins lieven namens eere
of had ook door Uw brein de gedachte aan de overwinning
van de Boeren gespeeld toen U hier mee de rij liederen van
Valerius ging openen. Immers :
Die daer nu onsen vyant slaet ter neer.
het had naar ons denken kunnen ja moeten uitkomen. Helaas,
het is niet gebeurd en toch . en toch, blader door, zing mee
het rustige danklied: o Heer, die daar des Hemels teat spreijt,
de lof- en klaagliederen, de spot- en dankliederen : Vreselik
sours als
Men brand, men blaekt, men schend, men moort
't Arme volck laes ! rechtevoort
Lyd nu groot gewelt
En wordt seer gequelt
en wij, we denken aan Inquisitie noch Bloedraad, maar aan
de moordenaren van Zuid-Afrika ; evenals 't geiveen, gehuyl,
'tgekrijt niet aan Mechelen's „grousaeme moort" doet denken
maar aan moordnaarskampen •; maar telkens weer komt er door
spelen het Prijst God ons aller Hee) . I op de meest verschillende
wijzen, of de troost : God sietet neder uyt Zijn Hemel en zo worden
de scherpe hoeken van ons verdriet afgerond ; wij zullen het
mettertijd kunnen verduwen en daar rijst weer de moed in ons
op naast de zinkende loodzware verdrietsmassa. Dat vend ik de
betekenis voor Groot-Nederland van dit damwoor bestemde
vierde deel.
Het heeft noch 'en andere betekenis ook, het bevat 'en rijker
stroom van wizen dan tot mijn enkele, onmuziekale ziel kan
doordringen; daar is de ruimte van heel 'en yolk voor nodig;
de scheutjes van zang, die ik hierboven heb aangewezen, hebben
miti al zo verfrist verkwikt, dat ik het in veler handen wens.
Ons yolk heeft wel weer 'en blijmoedig geloof in de toekomst
van zijn ras nodig : ik heb het nu weer terug, nieuwe idealen
ontkiemen en gain bloeien mettertijd. En ik heb de kalme
zekerheid dat dit alles zal gebeuren.
Hartelik dank, Coers, voor uw hulp in deze moeilike tijd van
eed ! 0, ik weet wel, zonder u was dat ook-vvel gebeurd, maar
het was mij toen ik uw liederen hoorde en later door u pelf
spelen hoorde, of het van u kwam en ik dank u dus voor uw
vierde boek.

_Haarlem.

J. B. SCIIEPERS.

Het Schoolblad berichtte eenige weken geleden :
„Duitschland telde 1 December 1900 34472509 inwoners; daarvan spraken 3878310 een vreemde taal, dat is ongeveer 1 /, der
geheele bevolking. Van deze vreemdelingen waren 77413 van
Hollandsche afkomst, die dan ook als omgangstaal het Hollandsch
spraken. In 1890 bedroeg het p etal Honandsch sprekenden ruim
de helft van dit aantal n. 1. 40124. We zien dus in 10 jaar tijd,
het Hollandsche element in Duitschland sterk toegenomen. Vooral
in Westphalen vermeerdert het aantal Hollandsch sprekenden sterk
zoo zelfs, dat in de „Padagogische Zeitung" er over geklaagd
wordt, dat de onderwijzers aan de volkscholen aldaar bij hun
arbeid heel wat moeielijkheden ondervinden, doordat een groot
deel hunner leerlingen van Poolsche en Hollandsche afkomst is.
Zou hetgeen tijd worden, dat evenals de Duitsche Regeering
voor Duitsche scholen de Hollandsche Regeering voor Hollandsche
scholen in het buiten]arid ging zorg dragen ? Of kan het Alg.
Nederlandsch Taalverbond hi er misschien iets doen ?"
Over die buitenlandscbescholen werd nog gemeld:
„Op de be rootin g voor 1903 is door den Duitschen Staat ter
ondersteuning van Duitsche scholen in het buitenland zooals.
er ook in Amsterdam en Rotterdam zijn — een bedrag van
400000 Mark uitgetrokken, dat is 100000 Mark meer dan bet
vorige jaar.
Het Duitsche Rik beseft ten volle, dat het voor zijn y olk in
den vreemde ook zorg moet dragen, want dat de taal het eerste
is, wat het yolk vereenigt. Wat doet Nederland in dezen ? Of
zouden de talrijke Hollandsche arbeiders Westphalen niet wonder
in hun schik zijn, als ze hun kinderen naar een Hollandsche
school, waar natuurlijk ook Duitsch geleerd werd, konden sturen.
En de talrijke Hollanders in de Vereenigde Staten niet te vergeten".
Nasehrift Redactie. Hollandsche scholen in Duitschland van
wege onze regeering? Moge de tijd komen dat deze vraag, niet
alleen voor Duitschland,
• zij dan een droeve verzuchting.
iets anders
Toch, wij winnen •; vijf jaren geleden zou de vraag een blijk van
onnoozelheid zijn geweest.
En of anders bet A. N. V. in dezen kan voorzien ! Ja, van
• het
oogenblik af, dat alle beschaafde Nederlandsche mannen en vrouwen
door hun steun blijk seven yolk en stam hooger te schatten dan
den waan van een da p • van het oogenblik of dat zij niet
meer toezien hoe enkelen op geestelijk gebied althans zich inspannen voor
g en uitbreiding van nederlandschen invloed.
hechtin
Indien de mannen vanpraktijk, onze mannen van handel, van
nijverheid, onze kapitalisten vooral, zich in an
als zij, wat
zouden wij land bezeilen !
Aan hollandsche scholen in Duitschland is Been denken thans,
omdat wij Hollanders zijn. En om die zelfde reden is er zooveel,
dat door zijn verwaarloozing lauwe onverschilligheid verraadt,
waar in deze jaren van wedloop enkel stoere levenskracht moest
blijken.

* *
*

Het Nederlandsch op de Molukken.
Jonkvrouwe de la Bassecour Caan beefteen lezing gehouden
over Naar refs naar Indi6.
Zij wees er o. a. op hoe de zending op de Molukken in de
opvoeding der vrouw een krachtig middel zocht tot opheffing
v n het geheele y olk. Good bezocht is deschool voor dochtersa
van inlandsche hoofden. Freule Caan wordgetroffen, niet alleen
door de zuiverheid, waarmede de meisjes Hollandsche liederen
zongen, maar ook door de voorliefde, waarmede zij het Hollandsch
bezigden. Een paar malen was zij zelfs in de gelegenheid waar
te nemen, dat de meisjes onderling Hollandsch spraken.
* *
*

Uit een Nederlandsch Dagblad.
Spanning is collectieve, mutueele, psychologische suggestie.

NEERLANDIA
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van alle mogelijke inlichtingenaan vreemdelingen,
die van plan zijn in Leiden to komen studeeren.

MEDEDEELINGEN.
haloistdondsa wneenerschzenwtooedetne
ettregdeeb eutioit, hdatt p eirsonNene
ela
Ned.
1
aangezocht. Ter kennismaking wordt hun gaarne gedurende
3 rnaanden Neerlandia toegezonden. Alle leden worden verzocht
de namen van hen, die daarvoor in aanmerking komen, aan het
Algemeen Secretariaat op te geven.
*

*

Ledenliist voor Nederland.

Aan de Secretarissen der Afdeelingen worden een aantal exemplaren toegezonden met verzoek ze vooral aan die leden te doen
toekomen, welke verondersteld kunnen worden nut te zullen
stichten met deze uitgave. Voor de Afdeelingen zijn nog een
beperkt aantal beschikbaar.
Het boekje wordt voor 't overige toegezonden aan alle leden
in Nederland, die daartoe hun wensch aan den Secretaris van
groep A, den heer C. van Son te Dubbeldam, kenbaar maken.
*

Afdeelingssecretarissen in Nederland, die hun jaarverslagen nog
aan den Groepssecretaris van Nederland inzonden, worden
dringend verzocht dit ten spoedigste te doen.

niet

*

*

De heeren J. F. Hijmans, E. J. Haslinghuis en Th.
,Toekes, bestuursleden der Leidsche Studentenafdeeling, vormen een bestendige commissie tot het seven

*

*

De beer Jobs. Pater to Teheran bezocht 6 Maart een Perzische
school als lid der Commissie belast met het afnemenvan een
overgangsexamen in de Fransche taal.
„Het vigil mij bijzonder op, zoo schrijft hij, hoe Perzische
jongelui in korten tijd een taal kunnen leeren. Dit deed mij tan
ook besluiten, mij bereid to verklaren, ook het Nederlandsch
aan die school kosteloos te doen onderwijzen. De school telt
ongeveer 200 leerlingen. De onderwijzer in de Fransche taal aan
die school heeft zich reeds bereidverklaard deze zaak zooveel
mogelijk te zullen steunen."
K

*

*

Voornarnelijk door de bemoeiingen van den heer S. Re riders
directeur van het post- en telegraafkantoor te Appingedam, is
aldaar een Afdeeling van het A.N. V. opgerieht onder den naam
„Fivelingoo", omvattend dus den noordoosthoek van de provincie
Groningen.
Het bestuur bestaat uit de heeren : S. Reynders, voorzitter
mr. A. T. Vos, secretaris-penning
, e dr. P. SchOnfeld
meestern
Wichers.
De nieuwe Afdeeling worth een hartelijk welkom toegeroepen.
In het Noorden, waar de Verbondsbeginselen nog veel te weinig
waren doorgedrongen, vindt zij een ruim arbeidsveld.
*

*

*

Begrooting 1903 van het Algemeen Nederlandsch VerboncL
UTTGAVEN

ONTVANGSTEN
Nog te ontvangen van 1902:
13ijdrage van de Groep Ned. Oost-India I 300. b. Bijdrage van de Groep Noord-Amerika „ 150.7.50;
o. 13ijdrage van de Afdeeling Lissabon .
Bijdragen van de Groepen volgens
Groepsreglement :
a. Nederland, saldo van rekening
.
b. Nederlandsch Oost-Indii ; .
C. Noord-Amerika
(I. Belgii; .
e. Suriname

1662.50'

3440.--

Algemeene onkosten :
f
11

• 11

a. Salarissen
.....
.
b. Kantoorhuur en Belasting ..
c. Reis- en Verblijfkosten van bestuurs-

3181.25
150. 830.-

• 11

Bijdragen van de Afdeelingen in het
Buitenland :
. Constantino
pel
20.-I
b. Li ssabon
7.50
C. Teheran
Memorie *
Rente van depositogelden ..

457.50'

Nadeelig saldo van 1902 . ..
. .
Redactie en Uitgave van Neerlandia :
a. Salarissen
..........
640.b. I:Titgaaf en Verzending
. „ 2800.--

d.
f

4511.25

27.50

. Memorie.

Bijzondere bijdragen en erdere buitengewone ontvangsten :
Van H. M. de Koningin ...
I 500. -„ H. M. de Koningin-Moeder
„ 500.-„ de Regeering van Nederland .
„ 2000.-„ N. N. voor J. van Bruggen, Johannesburg .
Memorie.

leden . .......
Kantoorbehoeften enporti .

268.75
145.-11
11

200. 100.- .
*

Verhuizing en inrichting van het nieuwe
kantoor .
..
Verschillende lidmaatschappen en kleine
bijdragen :
a. Bijdrage Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche Studenten . . • . • •
1). Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig
Genootschap Curacao .
C. Diversen ..

713.75

200. -

50.--

71
71

25. 25.---

F

Buitengewone uitgaven :
a. Bijdrage Groep Belgi6 ....
415.b. J. van Bruggen, jobannesburg, voor
Hollandsche School ....600.-c. Bijdrage Groep Ned. Oost-Indi6 voor
FrObel-onderwijs en verspreiding van
het blad Bintang Hindia . .
400. •
(1. Bijdrage Groep Suriname . .
200.e. Bijdrage Caracao en Antillen . .
100.--•
f . Bijdrage Afd. Constantino el
.
85.-•
g. Bijdrage NM. Parijs
. . ..
80.-.
11. 13ijdrage Groep Noord-Amerika voor
Leerstoel in het Nederlandsch aan
een Amerikaansche [Tniversiteit . .
Memorie.
i. Bijdrage voor aanleoop van boeken
voor biblioth. en leesgezelschappen
Mem orie

100. -

11

3000.-

•

•

7996.255

f

f

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Hoofdbestuur, gehouden 28 Februari 1903.
_H. KERN, Voorzitter.
P. J. DE KANTER, Seer. Penningmeester.

1880.7996.25

NEERLANDIA.
Te St. Petersburg is opgerieht een Rollandsehe letterknndiye
C pl trh eli Leesgezelschap, voorzitter : Ds. A. Pantekoek.
*

De mogelijkheid bestaat dat aan de Leidsche Hoogesehool

racantie-cursussen zullen ingericht worden. Dit als gevo
lg van
een door den Gentschen Tak van het A. N. V. gedaan verzoek.
Zie ingezonden stuk van den beer A. B. Cohen Stuart.
*

Men zal hebben opg-emerkt, dat tegenwoordig
n ielk nummer
van Neerlandia, bestemd voor Nederland, een kaart list. De
bedoeling scbijnt niet aan ieder duidelijk. Wie Been nieuw lid
beat in te vullen kan op eenvondige wijze nuttig zijn door de
kaart als drukwerk aan een zijner kennissen (niet-leden) te zenden.
Meerdere kaarten ter verspreidinp,- worden op aanvrage gaarne
versa rekt.
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Den Haag
Mevr. Alberts, Laan van Meerdervoort 71,
Groningen
Opgegeven door den hoer W. J. Munnich,
J. D. Waller, Vondelstraat 43, Amsterdam
J. S. Verburg. Hoofd eerier school, Kruiskade 108, Rotterdam
Mr. Abr. van der floeven, Bierhaven 8,
Opgegeven door Dr. J. v. d. Hoeven,
Leiden.
U. Hi mans. * med. Stud. Apothekersdijk 34.
H. Groeneveldt, * Jur. Stud. Oude Vest 31.
L. G. van Praag,
Jar, Stud. Steenstraat 5,
*Opgegeven door den beer J. F. Hijmans.
Mr. J. A. v. Gilse,
Hoofdred. Arm Ct. Kastanjel., Arnhem
1\16. Betsy Perk,
Parkstraat 13,
\V. Borrias, Oud Hoofd eener school, Bloemiststr.,
Mej. Job. de Lange, * Directrice M. M. school, Koningstr.,
Jhr. G. A. v. Nis p en Weth. v. onderwijs, Brugstr. 4,
P. Ribbius. * Med. docts. Steenstraat 100,
Dr. G. J. Landweer Az., * Prins Hendrikstraat 83.
H. Lauer, * Anondissements-Schoolopziener,
D. J. Buurman. *
W. Buschhammer. *
Zevenaar.
Arnhem.
*Opgegeven door den beer W. G. Wieringa,
W. M. Kolf, Jur. Stud. Ond Kerkhof 8,
Utrecht.
O. H. Kraai m a.
Appingedam.
Opgegeven door mr. A. T. Vos.
Breda.
Picke. Kapitein bij de Generalen Staf,
Ginneken.
Opgegeven door den heer D.. A. Eekhout,
Groningen.
A. Kappers , * arts, Zwanestraat
P. Fokkens. * arts. Nieuwe weg 5,
Opgegeven door den beer N. A. J. F. Boerma
Den Haag.
J. Th. de Geus, Med. Stud. Delistraat 5,
Leiden.
Opgegeven door den heer L. J. Visser,
-Mr. H. A. HoeThamer, Notaris,
Elburg..
Arnhem.
G. Busscher, Leeraar H. B. S..
Dr. C.
Oosterbeek.
Veenenbos, Geneesheer,
Arnhem.
Mr. H. A. Brandt, Burgemeester van Rheden,
J. W. Repelius.
Amsterdam.
Willemsparkweg 58,
C. U. W. Raedt. * van Baerlestraat 38,
A. C. A. Baron van Dedem,
Oude Doelenstr. 18.
*Opgegeven door den beer F. Raedt,
Arnhem.
A?. A. H. van de Wall Bake, Luitenant Artillerie,
Bergen-op-Zoom.
Opgegeven door den heer G. Higly,
K. Blokhuis, Directeur Gasfabriek,
Leerdam.
Opgegeven door den heer A. G. de Kruijff,
A. Schalkwijk,
Rotterdam.
R. Mees
Zoom *
Air.
Plantageweg 50,
*Opgegeven door Mr. G. H. Everwijn.
Amsterdam
Ine van Dillen. Ruijsdaelkade 31,
Tony Gottschalk, 'IL eede weg 21, Watergraafsmeer bij
S. J. Pelinck.
Farmsum (Gron.)
Leiden
P. Spaan, Jur. Stud. Oude Singel 142,
Opgegeven door den heer A. B. Cohen Stuart,
•

7,

/9

77

In de p lants van den hoer P. Veen is als lid van het Bestuur
der yroep 1Ved. Indii; van het A. N. V. en als voorzitter van
het Ned. Indisch Onderwijzersgenootschap opgetd
re en de heer J.
J
Postma. hoofdonderwijzer.
*

*

*

De Tooneelmaatschappij Onoi er OPS te Oostende heeft voor den
volgenden winter een wPdstrUd uitgeschreven voor drama's en
blijspelen. Rederijkerskamers nit Noord Zuid kunnen er aan
deelnemen.
Nadere inlichting varschaft gaarne de heer Pol Verbulst. Lange
,,traat 86 te Oostende.
*

*

Te San Francisco in Californii , bestaat een 1VederIrtiol8elic
If ^11^ellairza, wier duel is de instandhouding der Nederlandsehe

taal. Als lid is verkiesbaar ieder mannelijk persoon, Nederlander
afstammeling van Noderlanders zijnde, die de Ned. taal behoorspreken kan.
lijk schrijven
Het bestuur bestaat uit de heeren H. A. Witten, voorzitter:
A. F. Groh, onder-voorzitter, G. Crans, secretaris: C. Willems.
penningmeester.
Verwonderlijk mag het heeren, dat deze heeren Been lid zijn
van het A. N. V, Waarom laat de geheele club zich niet als
Afdeeling van het Verbond insehrijven ? De leden zouden limners
door in voortdurende aanraking blijven met hun stamgenooten
over de heele wereld en het doel hunner vereeniging veel krachtiger kunnen voorstaan.
•

**

71

7,

77

7,

Nieuwe Leden.
(15 Mrt. - 15 April)
Groep Nederland.

a. Beschermende Leden.
Xtevr. Wed. H. C. v. Tienen Jansse-Kruseman, V. Eeghenstr. 177.
Amsterdam.
M. D. A. Forbes Wels, Kapitein der Infanterie.
Utrecht.
Appingedam.
Opgegeven door den heer S. Reijnders,
Velp.
Dr. J. A. Lam ping
Arnhem.
Opgegeven door den heer W. G. Wieringa,
Den Haag.
Mej. H. Cosijn, Willemstraat 48,
Opgegeven door mej. S. J. C. Buddingh,
Utrecht.

b. Gewone leden.
Den Haag.
Jhr. L. C. van Panhuijs, Paramaribostraat 157,
.Jhr. H. W. de Pesters ,
Oud Kerkhof 49.
Utrecht.
A. ten Doessehate,,
* Elisabethstraat 20
Maliestraat 10,
Jhr. D. G. Baron Hora Siccama,
* Opgegeven door den heer F. R. Coers F.Rz.,
Amsterdam •
C. J. Wijsman, Rustenburgstraat 63,
Den Haag.
Opgegeven door den beer J. C. ten I3ruggen,
Amsterdam.
Mei. C. S. J. den Hollander, Nassaukade 57,
Opgeg even door den heer E. Bruchner,
F. Th. Schonken, Rozegracht 16",
Opgeg even door den heer H. W. E. Willer,
Leiden.
W. Voogd, * Apothekersdijk 16,
W. H. D. Suringar, * Jur. Cand. Apothekersdijk.
*Opgegeven door den heer E. Haslinghuis,
Den Haag.
G. H. Slot, Koninginnegracht 22,
Opgegeven door den heer H. Th. van Steeden,
Haarlem.
Jansstraat 50.
G. A. D. J. B. van Kalcken,
Groote Houtstraat 93,
Ed. de Lanoy,
*Opgegeven door Mr. H. Ph. 't Hooft,
77
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Groep Ned.-Indio.
a. Beschermend Lid.
Mr. S. J. Lagerweij. Lid v. d. Raad v. Ned.-Indio, Weltevreden
b. Gewone Leden.
E. A. C. F. v. Essen, Hoofding. d. I3urgerlijke Openb. W.,
n
S. Schoggers, Commies bij de Algem. Rekenkamer,
C L. M. Bijl
Sumbawa"
Vroe, Luit. t. z. 2e kl. a. b. M. M. „Sumbawa
Buitenland.
Agterberg, Hoofd d. Openb. Jongenssch. voor m.u. 1. o. Curacao.
F. A. de Koning, Luit. t. Zee 2e kl. a/b. Hr. Ms. „Suriname,
„
Jhr. C. G. W. F. van Fredenburck, Nederl. Legatie, Weenen.
A. C. de Veer, Postdirecteur, Willemstad
Curacao.
Opgegeven door den heer J. A. Snider Jr.
Am. Lebret, p. a. Me'. Thieneman, Alleestrasse 26, NiederlOssnitz bei Dresden.
A. E. Adriani, Hoofd eener school, op den huize „Uitkomst"
Ermelo, Transvaal.
Rotterdam.
0pgegeven door den heer Th. Nolen,
79

BERICHT.
De aandacht der leden van groep Nederland
wordt gevestigd op de Dagorde der Algemeene
Vergadering, bl. 42 van dit nummer.

,-

Uitgaven vid UITGEVERS MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND, 's-Hage."
Het niet te verwijderen geldstukje.
Leg op uwe vlakke uitgestrekte hand een geldStu b.v. een kwartje. Verzoek een uwer kennissen
een borstel te nemen
beloof hem het kwartje,
zoo hl er
slaagt het van uwe hand af te borstelen.
Hij zal zijn uiterste best doen, maar
te
vergeefs. bet geldstuk
al vastgeplakt op

Vermakelijke
Natuurkunde

uwe hand liggen.

Natuurlijk mag

110 kunststakjes voor de huiskamer, zonder preparaten, alleen
Tot haishoudeliike voorwerpen.

niet hard op uwe hand

kloppen, hi mag alleen op awe hand strilken,
zooals hi'j eerie 'as zou borstelen.

Dit kanststukje wordt niet dadelijk geloofd, en
eerst nadat men te vergeefs getracht heeft het
geldstukje verwiideren, komt men tot de ()llt-

us— 2e. Serie.
Prijs gebonclen

dekking dat zulks onmogelijk is.

met 138 fi g urea tusschen den tekst.
Geen beter cadean y oor een jongen dad het boek van:

Dr. KARL MAY

Nataly von Eschstruth. DE GELUKSSTER.
Boeiende roman ing. f 2.40 geb. f 2.90

H et Geheim van den Witten ison.

E. Juncker. IN DE SCHADUW DES DOODS, Tug. f 2.40G el) , f 2.90

Een der laatste Romans van de gevierde sehrijfster.
flekroonde roman — is een van die kieine afgewerkte een wirer
geheel vormende meesterstukken zooals men slechts nu en don
bij uitzondering in de letterkunde ziet versehijnen.

* * 16 platen ± 500 bladz. geb. f 2.90 * -x.
2e. Druk.
Dit werk is gebeel in het genre WilinsniiFFEll.
Inenkele maanden was de le druk totaal uitverkocht.

FATA MORGANA van HARTNER.
MODERNE KARAKTER-ROMAN 660 Bladz. — Geb.

f3.50.

Zijn leven en lotgevallen iii
Afrika's donkere evilderiiis5en

TANLY.

r /I

Q;

door Dr. H. BLINK.

Dit werk 224 bladzijden met kaart en 26 groote platen is
geed dagboek of zoogenaamd reisverhaal, geen droge,
dorre, ongenietbare reislectunr, maar een in boeienden
trant geschreven verhaal van STANLEY ' S jongste res, van
zijn bijna driejarige worsteling Afrika's maagdelijke
wouden tegen duizenderlei gevaren ontberingen
onder den meest verschillende or 11

II

DR. PARKE

zuigt bet gif uit de ‘vonden
van Luit. STAIRS.

TIPPO TIP.

Prijs slechts f 0.90.

r
De Afrikaansche Slavenjage.

POPULAIR GENEESKUNDIG

HANDBOEK

Gebonden in rood linnen band f 1.30.

Ad am en Eva, Zuid-Afrika

Oost- EN West-Indit

PO \I AN v nv

HEL. BOHLAU AL RASCHID BEY.
PRACTISCHE

Goons- co Hcclkudige Gigs
zest in zijn woord vooraf:
„Adam en Eva., Roman van Helene 13Ohlau, is een
„letterkundig kunstwerk van hooge waarde. Helene
heeft het Duitsehe lmwelijksleven in den
,besehaafden burgerstand, het lot der Duitsehe vrouw
.,hehandeld. Het is een somber. maar voortreffelijk
r gesehilderd tafereel. Men mag der kunstenares hare
„snerpende satire niet euvel duiden. Ze heeft met
,een liioedend hart de zuivere waarheid gezegd. Ze
..heeft • een theories verkondigd, ze heeft het voile
„mensehenleven gegeven. In een woord, Helene
„ Ii6hlau is cone sehrijfster van den eersten rang."
I )eze aangrijpende, boeiende Roman, een kunststuk,
..verdient dais ook, buiten de feministisehe strekking,
„als een ineesterstrd,. ion hooge letteilocnd lye /must,
aamlaeht."
DL. JAN TEN BRINK.
I )R. ./AN TEN BRINK

RAADGEVINGEN voor
Zieken. en Grezonden.
2de Drill,.

Meer dan twee millioen exemplaren van deze
Volksgeneeskunde zijn alle levende talen over
de wereld verspreid. Bij oilsverseheen reeds de
12e druk der Hollandsehe uitgave.
gezonden of zieken staat, heeft
leder menseh,
het noodig.
Aangemoedigd door de belangstelling aan Dr.
RAspAm's Genees-methode voortdurend ten deel
gevallen, bebben wij dais ook green oogenblik
geaarzeld om tot een nieuwe nitgaaf te besluiten
en de bewerking van den 5Oen Fransehen druk
andermaal aan deskundige hand toevertrouwd.

Prijs . . . f 1.25.

Prijs ing. f 2.90.

f geb. 3.50

VOOR DE TROPEN.
Practische Raadgever Vraagbaak voor
hen, die in de Tropen verblijf houden, om
zonder geneesheer zichzelf en anderen bij
ziekten en on,gelukken, te kunnen verplegen
en genezen
VAN

Dr. KERR CROSS,
inspeetem- fall den Genees1,.. d ien,t
1)0

EEN OUD ARTS, uit de Tropen.
20e.

Dnik.

Prijs. in sou le linnen band. gesehikt om
steeds in den zak te dragen

f 2.50.

Geillustreerde Catalogus B op aanvrage gratis en franc o.
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Niet in den Handel.
Verschijnt maandelijks.
Voor Belgid:
postabonnement frs. 2.75
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25 Ct. per regel.
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's Gravenhage, Dordt, Pretona.
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bij de
Groepssecretarissen

of hetAlgemeen
Secr. to Dordt.
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur :
Voor Groep Nederland: Prof. Dr. H. KERN, Leiden. Voorzitter ; .
Onder-Voorzitter; P. J. DE KANTER,
Dordrecht, Secretaris-Penningmeester; Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE, Dordrecht.
Voor Groep Belgic: Prof. Mr. JULIUS OBRIE, 'Gent; HIPP. MEERT, Gent; L. H. SMEDING, Antwerpen, J. DE VRIENDT,
Schaerbeek bij Brussel.
Voor Groep Ned. Oost-Indic: Jhr. 0. VAN DER WIJCK; J. M. PIJNACKER HORDIJK; Mr. C. Th. VAN DEVENTER ; H. D. H.
BOSBOOM, alie
oor Groep Suriname : Jhr. Mr. J. L. W. C. VON WEILER, Rotterdam; W. H. V. Graaf VAN HEERDT TOT EVERSBERG,
te 's-Gravenhage.

Alle stukken betreffende NEERLANDIA te zenden aan den hear C. VAN SON, Dubbeldam bij Dordrecht.

Het is een onafwijsbare plicht in alle oorden der wereld
KERN.
onze eigen nationaliteit hoog te houden.
Merkwaardig antwoord op
INHOUD :Jaarverslag van den Al g. Secretaris, door P J. DE KANTER. - Twee adressen.
een schrijven aan den Consul te Barbados. — Verslag der Commissie, bedoeld in art. 10 der Statuten. — ZUID-AFRIKA; VLAANDEREN. (Verslag der werkzaamheden in 1902. --- Mededeelingen.)
OOST en WEST. (Groep Ned. Oost-Indi g, verslag over
het tiljdvak van 1 Sept. 1901 tot 1 Jan. 1903.) — INGEZONDEN 7 door F. BARTELINK met Naschrift der Redactie. — AFDEELINGEN. —
MEDEDEELINGEN. - NIEUWE LEDEN.
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Jaarverslag van den Algemeenen
Secretaris.

II

et is tehopen en ook op goede gronden te verwachten,
dat het jaar 1902 de kinderjaren van het Verbond
afsluit.
Ook voor het Hoofdbestuur waren die kinderjaren een
moeilijke tijd.
Fillancieel niet krachtig, kon het Verbond niet veel anders
geven dan ze delijken steun en moesten de leiders. meer dun
h
hun
lief was, een beroep doen op de beurs van vrienden, wanneer inderdaad belangrijke uitgaven moesten worden gedaan.
Daarbij kwam een zeer ernstige tegenspoed : de volkomen
ontwrichting van de Groep Zuid-Afrika door den vrijheidsoorlog.

Deze oorlog vermeerderde bovendien den arbeid van het
Verbond bovenmatig.
Die bijzondere omstandigheden waren ook oorzaak. dat
het Hoofdbestuur niet, zooals zijn plicht en ziin verlangen
kon wijden aan de Stamwaren, ten voile
zich hierbij veelal
verwanten over de geheele wereld,
la en op de toewiiding der besturen van roe en en
moest
afdeelingen, derhalve in die streken, waar het Hollandsche
ons Verbond heeft georganiseerd.
element zich
Had het veelal den schijn, alsof er geen vooruitgang was
waar te nemen en kon somwijlen daarom een gevoel van,
ontmoediging niet worden onderdrukt • op eons kwarn de
kentering, en we den de vruchten rijp, die wij in ons on •edull niet hadden zien wassen.
Hoewel eigenlijk het versiag over 1903 daarvoor de plaats
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is, moet het Hoofdbestuur nu reeds zijn groote dankbaarheid
uitspreken voor de bewijzen van instemming met het streven
van het el bond ontvangen van H M. de Koningin der
Nederlanden en van H. M. de Koningin-Moeder, niet alleen
welkom uit een geldelijk oogpunt, maar ook aa-nsporend
om voort te gaan en de inspanning te vergrooten.
Hetzelfde geldt van den geldelijken steun, dien het Verbond
vaneerst
de Nederlandsche
Regeering
over 1903 voor 't
•
zal ontvangen.
De beer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge zag zich ten gevolge van veranderden werkkring verplicht het algemeen
Secretariaat neder te leggen en werd opgevolgd door den
ondergeteekende, die in de plaats van den beer Mr. W.
de Ridder, op zieja verzoek van zijne betrekking ontheven,
door het Bestuur van Groep Nederland in het Hoofdbestuur
werd gekozen.
Verloor het Verbond dus den heer de Ridder geheel,
werd
gelukkig
• althans de heer Kiewiet de Jonge in het
Hoofdbestuur behouden en blijft dus het Hoofdbestuur partij
trekken van ziejne groote toewijding aan het Verbond.
• hier hulde en dank gebracht voor zijn
Den heer de Ridder zij
grooten steun als Penningmeester in de eerste moeilijke jaren.
Het jaar 1902 zag de oprichting der Groep Suriname en
der Afdeeling Constantinopel en 1903 zal het aantal bewijzen van levenwekkende kracbt ongetwijfeld vermeerderen.
De oprichting der Groep Suriname is natuurlijk in de
eerste plaat s te danken aan de heeren, die op verzoek van
•
ter hand namen,
het Hoofdbestuur de oprichting der Groep
ook is het Verbond veel•
verschuldigd aan wijlen Jhr.
maar
Mr. van Asch van Wijck, den betreurden Minister van
Kolonien, die met zijn groote welwillendheid ons met de
verbinding bracht. Het bestuur deze r
Surinaamsche heeren
nieuwe Groep vat de zaken ink aan.
De afdeeling Constantinopel is zeer werkzaam. Het is een
belangrijke voorpost van den Nederlandschen Stani, die herhaaldelijk onze aandacht vraagt voor toestanden, welke ter
wale van ons krachtig nationaal bestaan verandering is hen
De afdeeling Midden-Azie verdient, dank zij baar corresJobs. Pater
te Teheran, de algemeene
pondent, den heer
•
waardeering. Zij zal er ongetwijfeld in slagen Nederland in
•
gewesten met eere te doen noemen en er ziljn
die verre
taal bekend te maken.
De beteekenis van dergelijke voorposten mag niet worden
voor
onderschat Zij zijn de baanbrekers
• de ontwikkeling van
handel en nijverheid tusschen Nederland en die verre gewesten, en houden de Nederlanders in den vreemde bijeen.
De afdeeling Lissabon maakte zich zeer verdienstelijk voor
de krijgsgevangenen uit Zuid-Afrika.
De Groep Belgie ging voort op haar moeilijk pad maar
zal all en slagen en de volkomen gelijkstelling van
•
Nederlandsch en Franseh verkrijgen, wanneer het haar gelukt de
tweedracht buiten baar gelederen te hiouden.
De bijdrage dezer groep aan de algemeene kas werd gebracht op 2 franc per lid. Het Hoofdbestuur kende aan deze
Groep eene subsidie toe van 1 franc per lid.
De organisatie der Groep Nederlandsch Oost-Indie kwam
in 1902 volledig tot stand. Haar eerste werk was zich het
FrObel-onderwijs voor kinderen van Europeanen aan te trekken.
Men ma g ook hopen, dat welds van deze Groep eene zeer
krachtige werkzaamheid zal uitgaan voor het onderwijs In
betNederlandsch aan het daarvoor geschikte inlandsche

element. De inlander, die tot eenige ontwikkeling wil komen,
heeft noodig de kennis der Nederlandsche taal. Moge de
Groep daartoe krachtig meewerken de inlander zal zich dan
meer en meer Nederlander gevoelen, een deel van het groote
moeilijke dagen.
geheel, trouw aan onze Koningin, ook
Noord-Amerika
is, zooals het Hoofdbestuur
De Groep
•
vertrouwt, bezig zich beter in te richten, zoodat van haar
meer kracht kan uitgaan. Haar verhouding tot het Hoofdbestuur moet in haar Groepsreglement beter zijn omschreen
haar werking moet zoodanig worden gewijzigd, dat de dienst
geregeld loopt en een krachtige propaganda kan warden
volgehouden.
Het Hoofdbestuur wacht ook de noodige voorstellen uit
Amerika tot samensmelting der beide takken, de Westersche
en de Oostersche, welke laatste in langen tijd niets van
zich liet hooren.
De Groep Zuid-Afrika kon nog niet op nieuw war en
gevestigd. Haar wederoprichting wordt echter voorbereid.
Curacao en de Antillen moeten nog in een Groep vereenigd worden. Onze vrienden daar zijn er voor werkzaam.
en meer de aandacht van het
Ook die Kolonie trekt mere
Moederland, en een aantrekkelijke taak der Groep zal zijn
nice te werken om haar inderdaad te maken tot een deel
van Nederland. Ook Nederland zal daar wel bij varen.
Inmiddels behartigt de beer J. H. J. Hamelberg op Curacao
de belangen van het Verbond. Te Maracaibo heeft de heer
S. Duwaer zich welwillend daarme6 belast, te Venetie de
heer L. Bizio, Consul der Nederlanden.
De pogingen om te Londen eene afdeeling te stichten,
mislukten. Het Hoofdbestuur hoopt eehter, dat het later
hiertoe wel zal komen. De groote Hollandsche Kolonie
immers behoort krachtens afkomst en karakter bij het
Alg. Ned. Verbond.
Met bijzondere erkentelijkheid moet hier word en gewaagd
van de groote kracht, die in het vorige jaar uitging van
de Groep Nederland. Haar ledental steeg van 1903 tot 2307.
Een der beginselen van de organisatie van het Verbond
is, dat de Groepen volkomen zelfstandigheid bezitten binnen
de grenzen harer reglementen. Dit is ook noodzakelijk, want
de wijze waarop ons Verbond aan zijn doel moet beantwoorden, is in elk land verschillend. Plaatselijke omstandigheden he en daarop een grooten invloed.
Moet dus de kracht in iedere Groep in de eerste plaats
van het Groepsbestuur uitgaan, dit neemt niet weg, dat het
Hoofdbestuur daaraan zooveel mogelijk steun heeft te verleenen, waarvoor echter noodig is, dadde Groepsbesturen het
bun plannen en denkbeelden voorleggen.
Afgescheiden hiervan zijn er enkele punten op ons programma die voor de meeste, zoo niet alle, groepen en afdeelingen gelden, d. z. onderwijs en leesboeken. Hierop houdt
dus het Hoofdbestuur in de eerste plaats zijn aandacht gevestigd, krachtig gesteund door eene Commissie, door het
Bestuur der Groep Nederland ten vorigen 'are benoemd,
as welke het inzamelen van boeken voor onderwijs, bibliotheken en leesgezelschappen is toevertrouwd.
Het behoeft een betoog, dat van dezen maatregel een
uitnemenden invloed ten goede moet uitgaan, wanneer het
gelukt door tusschenkomst van de Besturen der roe en en
Afdeelingen bibliotheken te vestigen of een Hollandsche
afdeeling aan bestaande bibliotheken toe te voegen, of we
Hollandsch onderwijs te steunen, en ook leesgezelschappen
•

--
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op te richten in afgelegen streken met een verspreid wonende Hollandsche bevolking.
Destoot tot het ter hand nemen dezer taak gaf het bericht
van den Nederlandschen Consul op Ceylon, den heer Wennink,
die het Hoofdbestuur berichtte, dat de ex-krijgsgevangenen
hun bibliotheek van omstreeks 1000 deelen tot zijn beschikking
hebben gesteld. Deze boeken zullen in Zuid-Afrika van groot
nut zijn.
De beerW. Tolsma te Scheveningen, vroeger• onderwijzer
in deZ.-A. Republiek, deed een uitstekend plan aan de hand_
•
om de verspreide boeren in Zuid-Afrika geregeld
van Hollandsche lectuur te voorzien.
De her T. Joosten, vroeger onderwijzer in de Zuid-Afrikaansche Republiek, die zich in Michigan
•
(Noord-Amerika)
vestigde, ontvangt van het Verbond eene bibliotheek, welke
kosteloos ter bescbikking van belangstellenden wordt gesteld.
De kabel-overeenkomst tusschen Nederland en Duitschland
is ook in het Hoofdbestuur besproken. Besloten werd daarin
niet tusschenbeide te komen, omdat een eigen rechtstreeks
kabelverbinding tus ,hen Nederland en Ned. Oost-Indie toch
niet bereikbaar is.
Pogingen om eene commissie te vormen tot bijeen brenging van een Fonds voor buitengewone uitgaven, mislukten.
Op verzoek van bet Bestuur der Afdeeling Constantinopel
heeft het Hoofdbestuur zich gewend tot Z. E. den Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken
• aanleiding
naar
•
der riven te Constantinopel over de benoeming van vreemdelingen in Nederlandsche rechtbanken aldaar en de tijdelijke
vervanging van den Nederlandschen gezant door een Armenier. Het verloop dezer zaak in de Kamers is uit de dagbladen bekend. Bevrediging is op dit punt nog niet verkregen.
Twee giften van f 600.— stelden het Hoofdbestuur in staat
de oprichting van twee Hollandsche scholen in Transvaal
te steunen.
HetHoofdbestuur trok zicli de belangen aan van Abdoel
Rivai, oud-leerling van de Dokter-dja,wa-school op Java, om
zoo voor hem zelf als voor anderen, die zijn voorbeeld
willen volgen, toegang te verkrijgen tot de Nederlandsche
Hoogescholen. Het is te hopen, dat de Regeering een weg
vin om di mogelijk te maken. Di en andere middelen
zijn in hooge mate bevord,rlijk, ow de inlanders van geboorte en invloed krachtiger aan on vaderland te binden.
De beer H. C. C. Clockener Brousson ricbtte met eenige
Javanen, te Amsterdam verblijf houdend, een blad voor de
inlanders op, Bintang Hindia genaamd, dat o. a. bestemd
is de inlanders bekend te maken met Nederland en propaganda maakt voor bet aanleeren der Nederlandsche taal onder
hen. Het Hoofdbestuur steunt deze onderneming en doet
pogingen bij de Nederlandsche en de Nederlandsch-Indische
Regeering om ook haar tot steun te bewegen.
Daartoe in staat gesteld door• de welwillende tusschenkomst van Z. E. den Minister van Buitenlandsche Zaken,
kon het Hoofdbestuur aan uitgeweken Zuid-Afrikaanders
inlichtingen verschaffen over de Hollandsche nederzettingen
ii Zuid-Texas, waarheen zij zich wilden begeven.
Een reglement voor de algemeene vergaderingen van het
Verbond werd door het Hoofdbestuur vastgesteld.
Aan hetStudiefonds voor
•
Zuid-Afrikaansche
Student i1
werd eene jaarlijksche bijdrage van f 50. - toegezegd, alsmerle steun voor het bijeenbrengen van een studie-beurs.
Van het uitgeven van een propagandaboelije werd om

verschillende
•
redenen voorloopig
afgezien, maar de zaak
blijft aan de orde. Inmiddels wordt op andere wijze de
p
ropaganda krachtig voortgezet.
Het Hoofdbestuur werd vertegenwoordigd bij de ontvangst
der Boeren-Generaals te Dordrecht, de zetel van het Verbond.
HetHoofdbestuur heeft zich uitgesproken tegen het partijtrekken voor de vereenvoudigde schrijftaal, omdat het Hollandsche element in de verschillende landen daaromtrent
volstrekt niet eenstemmig is. Belgie is er afkeerig van. doch
in Zuid-Afrika schijnt men er wel toe over te hellen. Het
Hoofdbestuur meent, dat zonder invloed zijnerzijds Belgie
de spelling van de Vries en te Winkel moet kunnen handhaven, en Zuid-Afrika desverlangd tot de vereenvoudigde
spelling moet kunnen overgaan.
Aan de Zuid-Afrikaansche krijgsgevangenen in Portugal
werden geregeld Hollandsche nieuwsbladen toegezonden.
Het Verbond is nog in de verste verte niet, waar
het komen moet. Niet alleen de geldelijke, maar ook de
zedelijke steun van een zeer groot leclental is noodig om
het sterk te maken. Laat men toch over de gansche wereld,
eseffen
maar in de eerste plants in Nederland,
b , hoe ernstige
belangen door het Verbond worden voorgestaan. Zelfs groote
landen als Duitschland en Frankrijk le ben soortgelijke
Verbonden als bet onze. Hoeveel te meer is dan een nationaal
Verbond noodig voor een kleinen stam, als den Nederlandschen, die zoo licht gevaar loopt opgeslok te worden door
de kolossen, die hem omringen. Buiten Nederland zijn de
stamgenooten niet verantwoord, als zij zich niet vereenigen,
om door de beoefening der taal en bevordering der stoffelijke
belangen het Hollandsch karakter zuiver te bewaren. In
Nederland boude men den blik op die buitenposten onafgebroken gericht, en make men hett y ro krachtig om
het in staat te stollen zijn roe In buiten de grenzen te
vervullen. Van hoegenaamd geen ben is het . daarbij of
men spelt met d of t, met een of met twee e's, maar Holland's karakter en Holland's taal moeten behouden blijven,
moet warden
niet in politieken in
Holland's invloed
bevorderd.
Aldus kan met aller samenwerking door bet hoog houden
van het Hollandsche karakter ook de stoffelijke welvaart
van het Moederland en de Hollandsche centra worden bevorderd. Want waar Holland's taal wordt gesproken en
kracht uitgaat van de Hollandsche Kolonie, daar vinden
ook de handelsbetrekkingen haar weg.
Besturen van Groepen en Afdeelingen met frisschen moed
aan den arbeid !
De Algemeene Secretaris van het
Algemeen Nederlandsch Verbond.
P. J.

DE KANTER.

Dordrecht, April 1903.

Twee adressen.
In verband met een adres van Nederlanders buiten Nederland
en Kolonien aan de Ned. Regeering. gezonden op uitnoodiging
van de Nederlandsch-Fransche Vereeniging te Paris en waarin
op velerlei gronden de wenschelijkheid wordt betoogd de wet op
het Nederlanderschap zoodanig te wijzigen, dat Been Nederlander,
buiten zija eigen wil, zijn nationaliteit kan verliezen, zijn de
volgencle twee adressen verzonden :
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Dordrecht, Mei 1903.
Aan Ziine Excellentie den Minister
van Justitie, ' s-Gravenhage.
Excellentie,
De vertegenwoordigers van Nederland, Ned. Oost-Indie, Suriname
in het Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond, goedgekeurd
bij Kon. besluiten van 13 Juni 1898 no. 55 en 2 Juli 1901 no.
75, veroorloven zich Uwe Excellentie hun instemming te betuigen
met het adres dat dezer dauen door Nederlanders, buiten Nederland
en zijn Kolonien gevestigd,b aan Uwe Excellentie is of zal worden
aangeboden, en waarin met aandrang wordt verzocht art. 7 sub.
5, der wet van 12 Dec. 1892 (Stbl. no. 268) in dien zin te
zigen, dat van geen Nederlander buiten zijn uitdrukkelijke in
duidelijk omschreven vormen te kennen gegeven wilsuiting zijn
nationaliteit kan worden ontnomen.
De ondergeteekenden steunen dit verzoek met overtuiging,
immers het gevaar is thans geenszins denkbeeldig dat menige
Nederlander, gehecht aan het Vaderland, niets liever wenschende
dan zijn nationaliteit te behouden en de bewijzen leverende, de
belangen van Nederland ook ver buiten zijiie landspalen to willen
bevorderen, zich volkomen buiten zijn schuld geplaatst ziet voor
het feit, goon Nederlander meer te zijn.
De overweging, die tot het opnemen van bedoeld artikel 7,
sub. 5, heeft geleid, is naar het bescheiden oordeel van ondergeteekenden ook allerminst juist. Integendeel wakkert het langdurig
verblijf buiten het Vaderland dikwijls de vaderlandsliefde krachtig
aan, zelfs bij hen, die, nog verblijf houdend op den vaderlandschen
grond, zich niet aan dit gevool overgaven.
Bovendien zijn juist zij, die het Vaderland verlaten om zich
een werkkring to scheppen, veelal de meest doortastende en ondernemende mannen, op wie Nederland trotsch moot zijn en die het
met alle kracht moot trachten to behouden, Zij houden de eer
van ons Vaderland in den vreemde op en werken or toe mode,
dat de handelsbetrekkingen zich uitbreiden, en dus de welvaart
toeneemt.
De ondergeteekenden hopen, dat Uwe Excellentie aanleiding
zal vinden, spoedig eene wijziging van de aangeduide wet, in den
bedoelden Best uit to lokken.
Dordrecht, Mei 1903.
Aan Zijne Excellentie den Minister van
Buitenlandsche Zaken, 's-Gravenhage.
Excellentie,
Bij dozen veroorloven wij ons als Vertegenwoordigers van Nederland, Nederlandsch Oost-Indi6 en Suriname in het Hoofdbestuur
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 13 Juni 1898 no. 55 en 2 Juli 1901 no. 75,
de volgende punten onder de aandacht van Uwe Excellentie to
brengen :
I. Moge vroeger de werkkring der diplomaten zich hebben beperkt
tot het verdedigen van Staatkundige belangen, in den lateren
tijd, die het verkeer tusschen de Staten volkomen heeft gewijzigd,
beijveren zich de diplomatieke vertegenwoordigers, ook van groote
Staten, bovendien voor oeconomische en andere belangen ten
behoove van hun Vaderland en de in hun ressort wonende landcrenooten.
Is dit voor een groote mogendheid van belang, het weegt to
meer voor eon tweede rangs-mogendheid als Nederland.
Buiten de groote politick rust de ernstige plieht op ons Volk,
zich te doen golden in den wedloop der Volken, om zich een deel
to verwerven van de voordeelen, die buiten onze grenzen op het
gebied van handel eu nijverheid, en ook van kunst, zitin to behalen.
Het is voorts van groot belang to voorkomen, dat de Nederlanders in den vreemde zich van hun nationaliteit afwenden, to
zorgen dat 4j getrouw blijven aan de taal en op elk gebied de
betrekkingen met het Vaderland onderhouden. Vooral eon klein
land als het onze mag zijn zonen niet verliezen.
Van Regeeringswege kan voor dit alles veel worden gedaan,
ook door tusschenkomst der Gezantschappen en Consulaten.
Van hen ga de aansporing nit tot de Nederlanders om zich
to vereenigen, waarbij de Gezant de biding neemt. Hij zij or op
bedacht, dat de banden met het Vaderland krachtig worden gohouden.
Wel hangt het van hem af, of de NederlanderOn den vreemde
met trots zich Nederlander noemen.
De houding van den Gezant werkt terug op de Consuls, die
bovendien door hem kunnen worden bezield.

Met dankbaarheid moot worden erkend, dat or Gezanten zijn
die in bovenbedoelden geest hun taak opvatten.
Daarentegen moeten wij gewagen van bittere klachten en verzoeken om onze hulp van groepen achtenswaardige Nederlanders,
uit meer dan een diplomatieke hoofdplaats over doze aangelegenheid. Er zijn hoofden van Nederlandsche legaties, die vervreemd
zijn van de Nederlandsche kolonie in hun woonplaats.
wj meenen in dit verband bier Diet to mogen verzwijgen, dat
ons hoofdbestuur werd in kennis gesteld met de weigering van
een Gezantschap aan het bestuur van een der afdeelingen van
het Verbond, om inzage to verleenen of afscbrift to seven van
de namen en woonplaatsen van de Nederlandsche onderdanen in
het ressort van het Gezantschap, opdat de Afdeeling doze Nederlanders zou kunnen uitnoodigon tot het Verbond toe to treden.
Ook op eon ander punt veroorloven wij ons bij ditzelfde
onderwerp de aandacht van Uwe Excellentie to vestigen :
Mag vooral in Oostersche landen worden verwacht dat ter
wille van ht aanzien van ons land door den Gezant met eenig
vertoon wordt opgetreden naar de berichten die daaromtrent tot
ons kwamen, is dat geenszins algemeen het geval. En toch is dit
van groot belang tegenover den Oosterling, zoo gesteld op
uiterlijk vertoon.
Het is ongetwijfeld ook naar het oordeel van Uwe Excellentie wenschelijk, dat voor Nederlandsche betrekkingen in het
buitenland zooveet mogelijk Nederlanders worden aangewezen.
Dit mag in de eerste plaats wel golden voor de consulaire ambtenaren, die uit den aard der zaak in 't algemeen krachtiger zullen
opkomen voor de Nederlandsche belangen, wanneer zij zelf Nederlanders zijn, volkomen bekend met de Nederlandsche toestanden,
en dan ook meer het middelpunt kunnen zijn van het Nederlandsche element in hun ressort.
Maar ook geldt dit voor de benoemingen in Nederlandsche
Rechtbanken in den vreemde.
De benoeming van vreemdelingen in die Rechtbanken wekt
gerechtvaardigden wrevel, wanneer in de omgeving van een Gezantschap of Consulaat voldoende krachten voor benoeming in
zulke colleges beschikbaar zijn.
Elke Regeeripg trekt zooveel mogelijk haar eigen onderdanen
voor. En de stria om het bestaan wordt voor de onderdanen van
een tweede rangs-mogendheid als Nederland te zwaar, indien zij
door hun eigen Regeering vreemdelingen zien voorgetrokken.
Het belang van de keuze van Nederlanders dunkt ons zoo
groot, dat — naar het ons voorkomt — ook zittende vreemdelingen
bij aftreding door Nederlanders mogen worden vervangen.
III. De benoeming van een minderjarige tot Consul te Tripoli
heeft ons ten zeerste bevreemd.
In 't algemeen kan bij zulk een titularis weinig tact en doorzicht worden verwacht.
Wegens zijn minderjarigheid kon de Turksche Regeering hem
niet toelaten de rechtsmacht uit to oefenen.
Doze benoeming is te meer te betreuren, waar de benoemde
eon vreemdeling en de eenige Nederlandsche Vertegenwoordiger
in de geheele kolonie is.
IV. Na hetgeen het vorige jaar is voorgevallen . toen bij het
Gezantsehap to Constantinopel voor den verloftijd van Rarer
Majesteits Gezant eon vreemdeling — een Armenier -- tot waarnemend Gezant werd benoemd, vertrouwen zij, dat ter wille van
de uitgebreide Nederlandsche Kolonie in het Turksche Rijk en
van het aanzien van ons Vaderland in het Oosten voortaan
een Nederlander met de walarneming van het Gezantschap zal
worden belast.
V. Onlangs verscheen in de Nederlandsche Staatscourant eon
waarschuwing betreffende het verlies van het Nederlanderschap
door Nederlanders in het buitenland. Wij drukken den wenscb
uit, dat het Uwe Excellentie moge behagen doze waarschuwing
te doen toekomen aan alle consulaire ambtenaren en hun op to
dragon daarvan kennis te geven in hun consulair ambtsgebied
Vertrouwende dat doze regelen door Uwe Excellentie zullen
worden gobillijkt,hebben wij de eer met de meeste hoogachting
te zijn
Met verschuldigden eerbied
Van Uwe Excellentie
de. dienstv. dienaren:
H. KERN, VOOrZitter.
H. J. KIEWIET DE JONUE.
O. VAN DER WIJCK.
PIJNACKER HORDIJK.

J. M.

C. TH. VAN DEVENTER.
BOSBOONI.
VON WEILER.
P. J. DE KANTER Secretaris.

H.
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Merkwaardig antwoord op een schrijven aan den
Consul der Nederlanden te Barbados.
Een lid van het A. N. V. te Paramaribo zond ons d. d.
5 April een afsehrift van het volgende merkwaardige stuk:
Hanschell & Co.
Ship & Insurance agents.
Commission Merchants.

Barbados 28th March '03.
Consulates of
Russia.
Germany
Netherlands
Denmark.
Spain
Mexico.
Peru
Brazil.

N. N. Esq. Suriname.
Dear Sir,
Your favour adressed to the Consul for the Netherlands,
our senior, duly reached us but we regret that we are
unable how to deal with its contents as we at present have
no one with us, who can interpi et the Dutch language.
We shall however be very pleased to attend to your wishes
at once, if you will write to us either in English, French,
Spanish, German or the Scandinavian languages.
We remain Dear Sir,
Yours faithfully

Co.
Men begrijpt hoe de belangen van Nederlan ders behartigd
worden door een Consul, op wiens kantoor zulke voor ons
gevoel kwetsende antwoorden op een beleefd schrijven opgesteld worden.
Het is waarlijk meer dan tijd dat onze Regeering tegenover
zulke onnutte dienstknechten als de Consul te Barbados
blijkbaar is, krachtiger optreedt en zoo zij ingebreke
dat de Staten Generaal zich de zaak aantrekken.
W. is.) HANSHELL &

Verslag der Commissie,
bedoeld in art. 10, laatste lid, der Statuten.
De rekening en verantwoording van den Algemeenen Penningmeester van het A. N. V. over 1902 werd den 8sten April 1.1.
door ondergeteekenden nagezien en goedgekeurd.
In het algemeen kan gezegd worden dat de toestand der geldmiddelen in 1902 veel gunstiger was, dan in het vorige jaar, al
sluit de rekening nog met een aanzienlijk te kort.
De ontvangsten, die te zamen f 6513.81 bedroegen kunnen in
de volgende onderdeelen worden gesplitst :
Saldo van rekening van Groep Nederland.
f 3718.685
Bijdragen der andere groepen ....
„ 1600.43
Van de Afdeeling Constantinopel .
22.50
Van bijzondere personen
„ 1105. -Gekweekte rente ...
.... „
67.20
De uitgaven sluiten met een som van f 8176 32, waarbij moet
worden opgemerkt, dat het jaar begon met een nadeelig saldo
van 1901, groot f 2117.84.
Verdere posten op deze rekening zijn :
Uitgave Neerlandia ......
. f 3127.52
Algemeene onkosten (salarissen enz . )
. ,,1404.49
Bijdrage aan Groep
......
416.47
Aan een Hollandsche school in Zuid-Afrika,,
. .
600.—
Aan het Chr. Nat. Boerencomitè voor de oprichting van scholen ......... . „
00.-Pit bovengenoemde opgaven
dat het nadeelig saldo thans
is verminderd tot f 1662.50.
Neemt men hierbij echter in aanmerkiug, dat de bijdragen van
de groepen Ned. Oost-Indi en Amerika en van de Afdeeling
Lissabon no g
zijn ontvangen en pro memorie op de rekening
zijn uitgetrobliken, dan mag men dit nadeeling saldo op slechts
f 1192.50 5 stellen, dus f 925.33 minder dan in 1901.
Deze gunstige uitkomst is voorzeker te danken aan het beter
binnenkomen der verschillende bijdragen en aan den meerderen bloei
der Groep Nederland, die in ledenaantal aanzienlijk toenam o. a.
door het flinke werken van den groepssecretaris. Niet minder
echter is zij een gevolg van het degelijk en zuinig beheer van
den Alg. Penningmeester. Daarvoor werd hem dan ook door de
Commissie namens de verschillende groepen een woord van hulde
en dank gebracht.
If

J. van Wageningen Dzn., voor Groep Nederland.
Mr. H. J. M. Tijssens,
Belgiit.
Dr. B. van Rijswijk,
Ned.

t
---- it den brief van een Transvaler, en niet de eerste de
beste :
„Onze kerk zal in Mei bijeenkomen en dan zullen
wij besluiten over onze scholen. Als vvij niet meer rechten
voor het Hollandsche onderwijs krijgen dan zullen wij in
open oppositie treden. Ons taal sal ons taal blijven, en nimmer
sal ons dit opgeven, hoe arm en hoe moeilijk het ook wordt."
Het zal dan wel tot openlijken strijd tegen de regeering
komen, want er is luttel kans dat zij het Hollandsch meer
rechten zal geven. Chamberlain heeft nog kort geleden in
het Lagerhuis gezegd, dat de regeling voor het onderwijs
in het Hollandsch alleszins billijk is.
In een lieele week boogstens drie uur les in Hollandsche
taal. En nog twee uur Bijbelsche geschiedenis in het Hollandsch er bilj. Ook mug er een uur Hollandseh godsdienstonderricht gegeven worden, maar dan moet van het andere
een uur af. In het geheel voor ,dat onderricht in bet Hollandseh, wereldlijk en godsdienstig, hoogstens vijf uur in
de week. Als de ouders 't verlangen, wel te verstaan. Het
is in 't geheel niet noodig, dat Engelsche kinderen Hollandsch
leeren. En in een Transvaalsch blad hebben wij gelezen,
dat die Hollandsche lessen buiten de gewone schooluren
gegeven warden, — althans op de school waarover de
schrilver uit ondervinding kan spreken. En waar heeft de •
regeering de onderwijzers, op haar scholen, die behoorlijk
Hollandsch kunnen onderwijzen P Wat moet er onder een
dergelijke onderwijzerswet van het Hollandsch op de staatsschool terecht komen !
Daarom beginnen de Boeren hun eigen scholen op te
richten. Dat wil wat zeggen in dezen tijd ! Na al him verliezen, bij de armoede die er is, geld te geven voor eigen
scholen, terwijl de Engelsche scholen meerendeel g kosteloos
zitjn. Maar een groote maand geleden waren er in Transvaal
toch al over de honderd. En men is nog in het begin. Men
had of heeft misschien nog hoop, dat de regeering aan het
Hollandsch meer recht zal geven. Van dien waan 'zal men
nu echter langzamerhand wel genezen. En de kerk komt
deze maand bijeen. Daar zullen wij wel meer van hooren.

Het moet erkend worden, dat de Engelsche regeering
aan het vrije onderwijs in de nieuwe kolonien geen al te
groote bezwaren in den weg legt. Zij verlangt toegang voor
haar inspecteurs cii dan, dat de onderwijzers na I Januari
1906 het diploma hebben, dat ook op de regeeringsscholen
geeischt wordt. Dit laatste lijkt Diet geheel billijk, althans
Diet voor de onderwijzers die nog nit d.-n tijd der Republiek
stammen en toen hun brevet hadden. Maar 1 Januari 1906
ligt nog ver. Er is Old zich op 't examen voor te bereiden
en een heksentoer zal 't wel niet wezen, zoo'n Engelseh
diploma te behalen. En dan, er kan een en ander gebeuren
tegen dien tijd.
Dat de regeering er op gesteld is, dat de onderwijzers
aan de vrije scholen behoorlijk Engelsch onderwijs kunnen
geven, is begrijpelijk. Maar de vrije seholen komen haar
daarin nit eigen beweging tegemoet. Ongelijk vrijzinniger
dan op de Engelsche scholen het Hollandsch, wordt op de
Hollandsche scholen het Engelsch behandeld. In de l e klas
een half uur daags spreekoefeningen ; in de 2 e wordt een
uur daags het onderwijs gegeven in het Engelsch ; in do 3e
anderhalf uur ; in de 4 e twee uur en in de 5 e en 6 e tweeen-een-half uur, d. bij een schooltijd van vijf uur evenveel
als het Hollandsche onderwijs. Zoo is althans de regeling,
op de scholen, die subsidie krijgen van de hoofdcommissie
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voor het vrije oaderwijs. Die regeling is zeker zeer vrijzinnig,
al te vrijzinnig meenen wij, al voelen wij volkomen het belang voor de Boerenjeugd om goed Engelsch te leeren.
Eengroote grief van de Boeren tegen de onderwijzers is
nog, dat zij geen stem hebben in de benoeming van de
onderwijzers. Under de nieuwe wet worden wel schoolcommissienuit de ouders benoemd, maar die kunnen geraadpleegd worden, meer niet. Dat was vroeger anders. De
schoolcommissies stelden deonderwijzers aan. Dat de
ouders nu voor hun kinderen moeten aannemen wie de re•
•
geering slechts als onderwijzer wil Yenden,
is hun to en de borst.
Met al die grieven zal het vrije onderwijs gebaat worden
en alser genoeg geld is om de verarmde Boerenbevolking
in staat te stellen eigen scholen op te richten, kan men er
vrede mee hebben, dat het Hollandsch op de staatsschool
doodgedrukt wordt.
* *
*

Ons Land heeft een ongenoemde het nut bepleit van.
cfoed onderwijs voor het Afrikaander y olk. Bij het aartsvaderlijke leven van vroeger kwatn 't er niet zoo op aan
of men metveel kennis toegerust de maatschappij inging,
nu is het auders. Er is veel armoede onder het y olk gekomen.
Delandbouw kan niet alien meer voeden.Zij moeten andere
bedrijven leeren, zij moeten met het hoofd werken dus
met kracht zich aan de verbreiding van onderwijs gewijd •
En dan is de toekomst verzekerd, want deAfrikaander is
tot veel goeds aangelegd.
Wat wij hier neer hebben geschreven is een samenvatting
van het slot van het artikel van Vaderlander — zoo teekent
zich de schriver — het begin is een beschrijving van het
vroe g ere leven van het Afrikaander y olk en hoe dat ley
zijn karakter gevormd heeft. Uit dat eerste deel van ziejn
artikel nemen wij een stuk over.
De Boer, de Hollandsehe Afrikaander, moest gedurig worstelen
met wildegedierten, onontgonnen velden en moerassen, wilde en
beschaafd-wilder menseheu. Sedert dien tijd dat hi' met „bobbejaanhoot" en „snaphaan" gewapend, een van woede snuff rivierpaiard,
„aan de Zoute Rivier" in den modder wegg, ezonken,.eerst een gat
door de huid met zijn hakmes banen moest, om zijn kogel doeltreffend te doengelden, tot heden toe waar hi' op duizend passen
aan de Krokodil Rivier den „Bushman," zonder mes, met zijn Mauser
neervelt, was opvoeding van den Boer meestal de blauwe lucht: het
sterren dak", ; de natuur : „Gods handenwerk"•; en — de Staten Bijbel.
Hieej was altijd gastvrij. Eenvoudig, opreeht, bescheiden engehard
teen wind en weer, leefde hi' als een Spartaan op zijn plaats in
stille eenzaamheid, geholeerd van de aanlokkelijke wereld met haar
vergift en boosheid. Op zijn schapen en lammeren letten, op zijn
„bossiekop" achter den koedoe, olifant of den tijger. over de wijde
vlakten te iwerven waren zijn vermaken; of waggelend te zwoegen
achter den staart van zijn ploeg om dan des avonds doodmoe onder
huiselijk gekibbel van de kleinen, door de zachtkoesterende armen
van zijn gade omklemd te worden, zij druk over huiselijke
aangelegenheden kouten — dat was hem het ware levenscrenot.
Zijn kinderen bemint hi' teeder. En trouwt een hunner met Sannie
of Kowie van buurman, clan heeft hi' hun
lang een „opstal" of
„aanleggie" klaar op een of ander van zijn uitgestrekte gronden, waar
dan ook fatioenlijk leven en vanwaar dan ook eindelijk „zich
opmaken' om achtereenvolgens vader of moeder op „die familie
kerkhof'' ter aarde te dragen.
Daar was verfijnd genot in hun eenvoudige sociale kringen •; daar
was eerlijke inborst, daar was een eigendunk, gebaseerd op een
weergaloos zedelijkheidsgevoel. Er waren kleine uitzonderingen, wij
zullen dit er:ennen, doch in vergelijking gesproken met andere
volken in de zoogenaamde „social circles", om niet van de lagere
volksklassen iets te re en kan een ieder Afrikaner moedig en fier
den hoed uit de oogen stooten en zeggen : Min yolk is een kuisch
y olk. Men noeme mij een y olk zoo blootgesteld aan verzoeking onder
de zwarte naties, zoogeisoleerd, in zoo gedwongen nauwen omgang
levend, waartoe het onze somsgenoodzaakt werd, en dat zoo den
vuurproef kon doormaken .. .
Wij hebben die grootheid van ons yolk vooral te danken aan
onze vrouwen. Zooals Jan van Riebeek's vrouw altoos met ha,ar
echtgenoot uit wandelen ging om de eerste flollandsche roos of
den eersten lemoen aan deze volksplanting te plukken, zoo decide
de Afrikaansche vrouw lateraltoos onafscheidbaar in de smarten,
ofgenotvolle dagen van haar wederhelft. Door de zachtaardigheid
van de vrouw van van Riebeek, Welke laatste tot voorspraak diende
an een armen in ketensgeldonken gevangene, ter wille van zijn
huisvrouw, was een medelijdend hart voor anderen, teerhartigheid een volkseigenschap geworden onder onze vrouwen. Voorwaar
de Afrikaansche vrouw is een eenige onder de vrouwen der volkeren
een lam, dochook — een leeuwin.

Groep Belgie.
Verslag over de werkzaamheden in 1902.
Hoofdbestuur.
elgische leden van het hoofdbestuur woonden tweemaal een
vergadering bij, de eene te Dordt, de andere te Antwerpen,
waar telkens zeer belangrijke vraagstukken besproken en niet
minder belangrijke besluiten genomen werden. Daarover is verslag
verschenen in Neerlundia.
Bestuur Groep
Het Bestuur van Groep hield zijn twee, door de statuten voorziene vergaderingen en nam versehillende besluiten
waaronder we vel melden :
lo. Handhaven van den wensch dat de Algemeene vergadering
van het Verbond beurtelings te Antwerpen en te Dordt zou
plants hebben.
2o. Benoeming van een bezo]digden hulpsecretaris.
3o. Het zenden van een Afvaardiging bij de H.H. Bisschoppen
om met hen to spreken over het wetsvoorstel Coremans.
4o. Het opstellen van een memorie over die zaak ter overhandiging aan de H.H. Bissehoppen.
Uitvoering van beide besluiten opgeschorst op aanvraag van
den heer Karel Van der Cruijssen lid van het Dag. Bestuur.
5o. Het zenden van een protest aan den Minister over de benoeming van Waalsche, Nederlandsch-onkundige leeraars aan het
Conservatorium to Gent • bet zenden van een dergelijk protest
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en mededeeling aan
de Gentsche Volksvertegenwoordigers.
Go. Het nemen van maatregelen tot bevordering van reisverkeer uit Vlaanderen naar Holland.
7o. Het doen van de noodige stappen tot het bekomen van
verlaagde posttarieven tusschen Holland en Belgic:
80. Het instellen van een algemeen onderzoek naar den toestand van de Vlamingen in het Walenland • het opstellen en
rondzenden van eon vragenlijst daaromtrent en middelen om
bun toestand to verhelpen.
9o. Het bijeenbrengeu van een fonds tot ondersteuning van de
scholen in Zuid-Afrika.
Dagelijlesch Bestuur.
Het Dagelijkseh Bestuur hield geregeld zijn vergaderingen tot
afhandeling van spoedeischende zaken en nam besluiten onder
naderegoedkeuring van groep B. Zoo verleende het op aanvraag
van het lid Fasotte een toelage van 25 fr. aan eene bibliotheek,
met zijne medewerking opgericht to Boschvoorde • en een toelage
van 25 fr. aan den Tak Oostende voor het Hoo per Onderwijs
voor het Yolk.
Takken.
Antwerpen. Zoover wij weten hebben de werkzaamheden van
dezen tak, waarover wij peen verslag hebben ontvangen, bestaan
in het verleenen van een toelage voor een Concert van gewijde
muziek onder de leiding van den heer L. Ontrop.
Van denpenningmeester hebben wij verantwoording ontvangen
van zijn geldelijk beheer.
De inkomsten waren 358,22 fr. • het batig saldo op 25 December 1903 = 275,52 fr.
Er bestaatgegronde hoop dat de tak uit zijne rustperiode zal
treden en een tijdvak van vernieuwd leven to gemoet gnat. Het
Bestuur van Groep B doet een krachtig beroep op de Antwerpschleden opdat ze het bestuur zouden steunen en door persoonlijke
propaganda aan den Antwerpschen Tak zijn vroegere belangrijke
held zouden terugbezorgen.
Brussel. Het Bestuur ontving van dozen Tak eon prachtig
gewerkt verslag wat trouwens jaar na jaar het geval is. Nogmaals is het Bestuur zoo vrij dit voorbeeld aan te prijzen. Doze
Talc hield 2 Al em. vergaderingen • liet twee voordrachten houden,
de eene door Prof. Mac Leod over de Vervlaamsehing der Gentsche
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Hoogeschool ; de andere met lichtbeelden door den beer Job.
Kesler over Holland. Hi werkte mede door de opkomst zijner
leden en door een toelage, tot de viering van het lle Juli-feest.
Het „ Gemengd Koor" richtte, onder de leiding van in bestuurder den beer A. Wilford, 2 puike concerten in Ravestein
in • vergastte de Algemeene Vergadering van 2 Maart op een
Intermezzo,
verleende zijne medewerking aan bet lle
muzikaal
•
Juli-feest, en richtte nog een gezellige bbeenkomst in met zang,
voordracht en danspartij, ook een uitstapje naar Lindebeek.
De Tak verleende eene toelage aan het Studentencongres en
liet er zich op vertegenwoordigen. werkte krachti g mee om
de hulde aan de Boerengeneraals grootsch en indrukwekkend te
maken. Hi wendde zich met 6 vertoogen tot den Minister
van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs en tot de
Kamer van Volksvertegenwoot digers over aangelegenbeden in den
Vlaamschen stria.
De Tak telde 186 leden, 25 minder dan in 1901. Het is to
hopen dat hi' die terugwinne. De inkomsten van den tak waren
456.41 fr. Zijn uitgaven 181 fr. Hi' soot bet jaar met een
batig saldo van 275.41 fr.
Tale Diest. Doze jonge Tak is in bet afgeloo pen jaar ijverig
werkzaam geweest en hield 10 vergaderingen met voordracht •
gaf den stoot tot de vierini, van het Ile Julifeest. Het Bestuur
is bizonder ingenomen met de bedrijvigbeid van doze afdeeling
in eene kleineplaats gelijk Diest. Het wenscht zijne leden aldaar
geluk en hoot dat hunne volharding tot verlioo gden voorspoed
zal leiden. De Tak Diest bad als inkomsten 51 fr. Uitgaven
10 fr. Batig saldo 41 fr.
Gent. De Secretaris betreurt dat hi' er niet in slagen kan een
geregeld verslag te krijgen van dozen 'Pak. De vluchtige aanteekeningen welke hi' ontvangen heeft deelt hi' merle: : 2 feestjes
Damesafdeeling; — Verbond van dames van Vlaanderen, Holland
en Zuid-Afrika ? —; voordracht Mej. Aleida NijIand, - protest tegen betnoeiingen in Gentsche conservatoriurn, — stemming
van 50 fr., ten voordeele van het Fond, dat groep B wit verzamelen voor bet onderwijs in Zuid-Afrikaansche scholen.
De ijverige Tak Gent wordt ongetwijfeld door doze sobere
opsomming veronaelijkt.
Oostende. Door 'Dde inrichting van het Hoo per onderwijs voor bet
y olk door middel van de moedertaal Tak Oostende zich
buitengewoon verdienstelijk geniaakt en heeft zijne diensten aan
de volksbeschaving weten doen waardeeren door bet antlers niet
Vlaamschgezind gemeentebestuur van Oostende 't welk zijn welkzaantheden steunt met een toelage van 150 fr., en de kostelooze
beschikking over een zaal van het stadhuis. Onder de lessenreeksen die nog voor nieuwjaar werden gegeven — de volgende
komen op het actief van 1903 — vermelden we: Dr. De Bruijne
over Biologie; Dr. Liessens, kritigsarts, over woekerdieren, — over
kinderziekten • Dr. Fris, Voorgeschiedenis ; — den hoer Job. Kesler,
de tocht der Hollanders naar het Hoogo Noorden •; adv. De
Swarte, over Voedingsleer. De Tak telde het voorgaande jaar
36 leden. Thatts, dank zij de7e prachtige werkzaamheid, is het
petal meer dan verdubbeld en wordt ons de hoop c.fegeven dat
r zijn 100e lid bereiken zal.
Oostende in den loop van het jaa
Here dus aan Oostende. De Tak Oostende had aan inkomsten
116 fr. aan uitgaven 87.53 fr. Einde Dec. bleef dus een batig
saldo van 28.87 fr.
Ledental. Ten slotte worde nog medegedeeld, dat groep B op
dit oogenblik 824 leden telt, tegen 785 zelfde datum verleden jaar.

Namens het Groepsbestuur
J.

OBRIE,

Voorzitter.

H. MEERT, Secretaris.
De damesafdeeling van den Brusselschen bond op Zondeg
10 Mei den leden een feest aan, met voordracht van stukken,
liederenen de eerste opvoering van De Bloemenknaap, liefdedroom in 3 tafereelen.
Alleteksten werden ontleend aan dichter W. Gijssels, en de
bestuurder van het
muziek aan Arthur Wilford ,
toondichter
gernengd koor van den Brusselschen tak.
*

*

Hetgemengd koor schonk, op 25 April, zijne medeworking
voor bet kunstfeest van de Distel, waar het 2e bedrijf werd nitcrevoerd van Helga, opera in 3 bedrijven. van de heeren Floris
T'sjoen, voor de woorden, en Arthur Wilford, voor de partituur.
indruk goede aanwinst voor onze nationals muziek.
Al .,,emeene
p
De heer Fransvan den. Weghe voorzitter
,van den Oostendschen
tak, sprak er met bevoegdheid en bijval over Byron's Muze.
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Eene reeks van vier voordrachten over de „Paneelschildering
in de Nederlanden in de 14e, 15e en 16e eeuw, wordt in het
mu rim van oude schilderijen in Brussel gehouden door den heer
Pot de Mont. De le voordracht had meer dan 150 toehoorders
Po
aangelokt. Verdere voordrachten op 17 en 31 Mei, en 14 Juni.
Het iniiiatief -van die voordrachten strekt tot core aan het Kunstgenootschap De Distel, en aan het Algemeen Nederlandsch rerbond ,
aaniloten.
bet Willems-fonds en het Davids[onds, die er zich
**

De Brusselsche af-u'eeling van het Willems-Fonds gaf Zaterdag
3 Mei een schoon kunstfeest ter crelee-enheid van de uitreiking
der diploma's aan de meestgevorderden onder bare leerlingen der
Vlaamsche leergangen. Due werden, voor 23 jaren, ingericht
door den hoer H. van Kalken en mogen zich vorheugen in voortdurenden bijval en bloei.

Groep Ned. Oost-Indie,
l'erslag over het tijdvak van 1 Sept. 1901 tot 1 Jan. 1903.
oor de eerste maal een verslag uitbreng ende, ingevolge
artiliel 11, 3de lid, van het Groepsreglement, meent ons
Bestuur to moeten aanvangen met een kort overzicht van
de geschiedenis van de oprichting der Groep Nederlandsch-Indig
van het Algemeen Nederlandsch Vcrbond, zij het dat daaromtrent
reeds mededeelingen to vinden zijn in Neerlandia (zie o. a. de
Nos. 1. 5 en 11 van 1900 en 2, 3 en 5 van 1901); terwij1 verder
dit verslag, behalve het afgeloopen jaar 1902. ook de laatste
vier maanden van 1901 (de eerste vier van het bestaan der Groep)
zal omvalten, nu er ten vorigen 'are nog niet genoeg stof aanwezig was om een jaarverslag het licht to laten zien.

§ 1. Oprichting der Groep. Groepsreglement en
algenieeite regelingen.
Werden tot in 1899 de belangen van bet Algemeen Nederlandsch Verbond in Nederlandsch-Incli6 nog alleen behartigd
door eene vertegenwoordi ging. bestaande nit de heeren A. J.
Beauchez te Soerabaja en H. W. Bredee to Bandjarnegara, men
gdat het streven van het Verbond
kwam weldratot de overtuigin
als
hier to lande eerst krachtig zou kunnen worden aangeva
t
daarvoor eene bepaalde vereeniging word opgericht.
Nadat het Hoofdbestuur zekerheid had verkregen dat de heer
mr. Th. H. de Meester, Vice-president van den Raad van Nederlandsch-Indi6, bereid was het Voorzitterschap op zich to nemen
van eene commissie, welke daartoe de noodigo stAppen zou doen,
kwam totstand de „Hoofdcommissie ter behartiging van de belangen van het Algemeen Nederlandsch Verbond NederlandschIndie",
waarin zitting namen, behalve den heer de Meester, de
beer P. C. Arends, directeur van Binnenlandsch Bestuur, C. H.
C. Bijvanck, president van de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij, ds. A. S. Carpentier Alting, predikant, H. M. la
Chapelle, lid van de Algemeene Rekenkamer, J. Dinger, directeur
der Nederlandsch Indische Eicompto-Maatschappij, L. E. Martens,
gepensionneerd ambtenaar, H. R. du Mosch, chef van de firma
Maintz & Co., J. J. A. Muller, majoor van den Generalen Staf,
mr. Abr. A. van Oven, advocaat enprocureur bij het Hooggerechtshofvan Nederlandsch-Indie en jhr. 0. van der Wijck,
directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverbeid, allen to Batavia
woonachtig.
Al spoedig word nu besloten om :
1 eene wijziging to ontwerpen van de statuten van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, noodig ten einde. zoo als wenscbelijk word
an
geacht, eene min of me zelfstandige Groep Nederlandsch-Indi6
van dat Verbond te kunnen oprichten •
2 een ontwerp-reglement (statuten) voor zoodanige groep samen
to stellen • en
3 te overwegen of daarvoor rechtspersoonlijkheid zou kunnen
worden aan gevraagd •
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en werden de commissieleden, de heeren Carpentier Alting, la
Chappelle en van Oven gekozen om voor een en ander de noodige
voorstellen op te maken.
In April 1900 was men daarmede zoo ver gevorderd dat aan
bet Hoofdbestuur van het Verbond twee ontwerpen konden worden
aangeboden, het eerste de beoogde statutenwijziging, het twee(le
een reglement voor eene Groep Nederlandsch-Indie bevattende.
Er was daarbij uitgegaan van de volgende hoofdbeginselen :
de groep zou vormen een organiek onderdeel van het Verbond,
doch zij zou tevens zelve rechtspersoonlijkheid vragen ; als zelfstandig reehtspersoon zou zij voorts eigen vermogen hebben, te
Batavia zijn gevestigd, en kunnen worden ontbonden of in stand
blijven, onafhankelijk van het Verbond.
Op verzoek van het Hoofdbestuur werd daarna in Juli 1900
een viertal personen in Nederland aangezocht om als vertegenwoordigers der hoofdcommissie op te treden bij de behandeling
van deze ontwerpen aldaar; waartoe bereid werden bevonden de
heeren J. M. Pijnacker Hordijk, lid van de 2e Kamer der StatenGeneraal, mr. C. Th. van Deventer, H. D. H. Bosboom, gepensionneerd luitenant-kolonel van het Oost-Indisch leger en Jhr.
0. van der Wijek, Oost-Indiseb hoofdambtenaar met verlof. De
laatste was wegens vertrek nit Indie als lid van de hoofdcommissie
afgetreden en als zoodanig door den hem opvolgenden directeur
van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, den heer inn J. H.
Abendanon, vervangen.
Een jaar later werd bericht ontvangen dat de wijziging der
statuten, bijna geheel overeenkomstig het Indisch voorstel tot
stand gekomen, de vereischte Koninklijke goedkeuring had verkregen en dat het ontworpen reglement voor eene Groep Nederlandsch-Indie van bet Algemeen Nederlandsch Verbond door bet
Hoofdbestuur goedgekeurd was. Met 1 September 1901 icon toen
die groep worden opgerieht en bij besluit van den 29sten der
zelfde maand No. 6 keurde de Indische Regeering het groepsreglement goed en was daardoor de vereeuiging als reehtspersoon
erkend. (Javasche courant van 1901 Nos. 78 en 83). Het indertijd
opgernaakt ontwerp-Groepsreglemeut komt voor in Neerlandia,
jaargang 1901 No. 2 (Februari).
Het in de plants van de meergemelde Hoofdcommissie opgetreden
Groepsbestuur stelde daarop nog enkele algemeene regelingen
vast, n.l. een omtrent de geldelijke bijdragen van de leden der
Groep en een voor hare algemeene vergaderingen.

§ 2. Samenstelling van het Groepsbestuur. Fergaderingen.
Op uitnoodiging van het Hoofdbestuur —in verband met bet
betreffende voorscbrift in artikel 5 der Statuten — traden voor
de eerste maal als leden van het Groepsbestuur op dezelfde
personen, die in de Indische Hoofdcommissie zitting hadden
gehad, met uitzondering van de heeren Bijvanck en van der
Wick, die in September 1901 niet in Indie waren.
In November d. a. v. werden tot Bestuursleden nader gekozen
de heeren J. J. van de Geyn, leeraar aan het gymnasium Willem
III, en P. Veen, hoofdonderwiljzer, voorzitter van het Hoofdbestuur van het Nederlandsch-Indisch Onderwijzersgenootschap.
Deze laatste trad echter wegens vertrek naar Nederland in Juli
1902 weder af en werd in December van dat jaar vervangen
door den beer J. Postma, mede hoofdonderwijzer en tevens zijn
opvolger in evengemeld Hoofdbestuur. In Februari 1902 vulde
hot C-',roepsbestuur vi,jn ledental aan door opnerning daarin van
den beer J. P. C. Hartevelt, lid van de algemeene Rekenkamer,
en in December d. a. v. verzekerde het zicb nog de medewerking
als lid van den beer J. E. Bijlo, seeretaris van den Rand van
Nederlandsch-Indie.
Het Voorzitterschap van bet Groepsbestuur werd op 1 September
1901 aanvaard door den heer mr. de Aleester ; een der beide
ondervoorzitterszetels (er was besloten dat er twee ondervoorzitters
zouden zijn) werd ingenomen door den beer P. C. Arends, het
penningmeestersebap nam de beer J. Dinger op zich en de waarnerning van het Secretariaat werd opgedragen aan den heer mr,
A. N. van Oven In een en ander kwamen in den loop van 1902
echter de volgende veranderingen :
De beer Dinger werd in April gekozen tot tweeden ondervoorzitter (de beer Bijvanek bad na zitin terugkeer in Indie verklaard geen lid van het Groepsbestuur te kunnen zijn) en gaf
het penningmeesterschap then over aan bet bestuurslid, den beer
If M. la Chapelle. Deze was korten tijd belast geweest met bet
seeretariaat, dat door den beer van Oven was nedergelegd, doeb
had die betrekking kort te voren overgedragen aan den beer J.
P. C. Hartevelt. Eindelijk werd in December 1902 de beer la
Chapelle als penningmeester nog vervangen door bet bestuurslid,
den beer J. E. Bijlo.

Voor zijne vergaderingen verkreeg het Groepsbestuur, zooals
reeds in Neerlandia van November 1902 is medegedeeld, door
de welwillendheid der na te noemen vereenigingen de beschikking
over een goed gelegen lokaal te Weltevreden, toebehoorende aan
de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie
en de Nederlandsch-Indische Maatsehappij van Nijverheid en
Landbouw.
Sedert de oprichting der Groep werden bestuursvergaderingen
gehouden op 9 September 1901, 27 Januari 1902 en 11
Augustus d. a. v.
Algemeene vergaderingen zijn niet belegd geworden.
§ 3. Tiertegenwoordiging der Groep Nederlandsch Indie

in het Hoofdbestuur.
Ingevolge artikel 6, laatste lid, der gewijzigde statuten van
het Verbond door het Hoofdbestuur bepaald, en o©k in artikel
12 van bet Groepsreglement voorgeschreven zijnde dat de Groep
Nederlandsch-Indie het recht zou hebben vier door haar af te
vaardigen leden aan dat bestuur toe te voegen, zoo wendde het
Groepsbestuur zich tot de reeds in § 1 hiervoren genoemde
heeren J. M. Pijnacker Hordijk, mr. C. Th. van Deventer, H. D.
H. Bosboom en jhr. 0. van der Wick met het verzoek om een
zetel in het Hoofdbestuur te willen innemen. Alle vier heeren
hebben aan dat verzoek gevolg gegeven. De briefwisseling der
vertegenwoordiging van de Groep Nederlandsch-Indie wordt gevoerd door den heer Bosboom.
§ 4. Vertegenwoordiging van het Groepsbestuur op versehillende

piaatsen . in Nederlan4ch-Indie en oprichting van plaatselijke
Afdeetingen der Groep.
Reeds in Mei 1901 riehtte de Hoofdcommissie ter behartiging
van de belangen van bet Verbond in Nederlandsch-Indie een
rondschrijven tot de Hoofden van Gewestelijk Bestuur, waarbij
hnnne medewerking werd verzocht ter bevordering van al datgene
wat in den geest van het Verbond zou kunnen worden gedaan
en ter voorbereiding van het tot stand brengen van plaatselijke
afdeelingen der op te richten Groep Nederlandsch-Indie, Of door
zich aan bet hoofd te stellen van eene voorldopige plaatselijke
commissie, Of door als vertegenwoordiger op te treden, dan wel
door eenige personen op te wekken om als commissie of als
vertegenwoordigers werkzaam te zijn onder hunnen — der Gewestedaadwerklijken en zedelijken steun.
lijken Bestuurders
Voor zoover op dit rondschrijven antwoorden inkwamen, bleek
dat in de meeste gewesten pogingen om afdeelingen op te richten
in den eersten tijd vermoedelijk zouden falen, bier door een to
gering aantal belangstellenden in het streven van het Verbond,
daar door het geringe getal Europeesche inwoners van het gewest.
Nochtans verklaarden zich bereid om als vertegenwoordigers der
Groep op te treden : de gouverneur van Atjeh, luitenant generaal
J. B. van Heutsz, de gouverneur van Celebes, de heer G. W.
W. C. baron van HOevell, de residenten van Bantam, Cheribon,
Madioen, Kediri, Tapanoeli, Benkoelen, de Lampongsche Districten,
A.mboina, Timor en Bali en Lombok, de heeren J. A. Hardeman,
J. W. Mesman, J. J. Donner, C. J. de Jaager, L. C. Welsink,
J. F. H. Schultz, J. B. Neumann, E. van Assen, J. Vijzelaar
en J. Eschbach, van wie echter de heeren de Jaager en Vijzelaar
sedert gepensioneerd en nit Indie vertrokken zijn. Voorts hebben
zich de functien van vertegenwoordigers voor de afdeelingen
Probolinggo, Kraksaam en Loemadjang van de residentie Pasoeroean en voor Palembang laten welgevallen de heeren mr. W.
F. Haase, leeraar aan de opleidingssehool voor Inlandsehe ambtenaren te Probolinggo, en ds. A. Adama, predikant to Palembang.
In den loop van het jaaz 1902 kon de vertegenwoordiging
der Groep in de residentien Rembang en Kadoe nog worden
opgedragen aan de heeren L. C. H. Fraenkel en J. H. F. Ter
Meulen, residenten van die gewesten.
Wat de pogingen tot oprichting van plaatselijke afdeelingen
betreft, kan mede op enkele goede uitkomsten worden gewezen.
In 1901 vereenigden de te Ternate wonende Verbondsleden
zich reeds voorloopig tot zoodanige afdeeling onder biding van
den resident, dr. D. W. Horst. Een ingezonden ontwerp-afdeelingsreglement werd, behoudens enkele aanvullingen. in Augustus
1902 door het Groepsbestuur goedgekeurd en in October d. a. v.
door de afdeeling, met de aanvullingen,1 aangenomen. Volgens
dat reglement za deze afdeeling het doel van het Verbond voor
namelijk trachten te bereiken door het houden van voordrachten
het steunen van ,:eene boekerij en bet samenwerken met de to
Ternate bestaande vereeniging: „Vooruitgang door beschaving,"
welke blijkens hare statuten lioofdzakelijk beoogt : door bet
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instandhouden eener _Erne'school 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 tweede afdeeling kwam tot stand te Bandjermasin, waar,
naar aanleiding van bovenvermeld rondschijven van de Hoofdcommissie voor Nederlandsch-Indie, op verzoek van den resident
der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, den heer C. A. Kroesen,
zich een zestal ingezetenen van de hoofdplaats bereid had verklaard om eene voorloopige commissie te vormen onder voorzitterschap van den majoor der infanterie A. F. A. M. de Vassy.
Een reglement voor deze afdeeling werd in December 1902 aan
de goedkeuring van het Groepshestuur onderworpen en verwierf
die in de daaropvolgende maand. Volgens dat regiment stelt
men zich te Bandjermasin in het biljzonder ten taak : samenwerking
met de vereeniging: „Bandjermasinsche FrObelschool," het houden
van voordrachten en het oprichten van eene volksbibliotheek.
Eene belangrijke stap kan worden geLoemd de totstandkoming
met 1 Januar]. 1903 eener afdeeling Batavia.
Voldoende aan eene uitnoodiging van het Groepsbestuur, werd
door den resident van Batavia, den heer Ch. R. Bakhuizen van
den Brink, in den loop van 1902 eene commissie van eenige
belangstellenden bijeengeroepen ten einde tot het in leven roepen
van zoodanige afdeeling het noodige te venichten en in Augustus
van dat jaar kwam een ontwerp-afdeelingsreglement in, dat, na
eenig overleg, al spoedig, behoudens enkele veranderingen van
ondergeschikten aard, door het Groepsbestuur vatbaar werd geacht voor goedkeuring.
De in de residentie-afdeelingen Stad en Voorsteden van Batavia
en Meester-Cornelis woonachtige leden der groep NederlandschIndie werden daarna uitgenoodigd bijeen to komen ten einde
omtrent de zaak to beraadslagen en in eene vergadering, welke
op 22 November 1902 gehouden werd, verklaarden alle aanwezigen
met het plan om zich tot eene afdeeling to vereenigen in to stemmen.
Van het opgetreden bestuur der afdeeling Batavia werd sedert
bericht ontvangen dat zijn dagelijksch bestuur voor de eerste
maal was samengesteld als volgt : Ch. R. Bakhuizen van den
Brink (Resident van Batavia), Voorzitter, Mr. B. Nijnian (Lid
van den Raad van Justitie to Batavia), Secretaris, D. A. Hooyer
(hef van de firma G. Kolff & Co.), Penningmeester, en H. G.
(gepensioneerd Kolonel der Infanterie.)
§ 5. Algerneene propaganda. Groepsleden.
Was reeds in December 1900 aan de in Nederlandsch-Indie
woonachtige leden van het Verbond kennis gegeven van hetgeen
was en werd gedaan tot oprichting van eene zelfstandige groep
Nederlandsch-Indie, bij rondschrijven, gedagteekend 11 November
1901 no. 9, werden die leden, door het sedert opgetreden groepsbestuur uitgenoodigd zich bij de groep aan to sluiten, waaraan
de meesten voldeden.
Voorts is eenigen tijd lang een 500 tal exemplaren van het
tijdschrift Neerlandia verspreid geworden onder niet-leden in
Nederlandsch-Indie. Daarmede is echter opgehouden toen block
dat die verspreiding op den duur aan de has der Groep zwaardere
lasten oplogde dan zij yoorloopig kon dragon en buitendien door
het Groepsbestuur een ander middel was ter hand genomen orn
aan het bestaan der nieuwe vereeniging algemeene bekendheid to
geven en tot toetreding als lid op to wekken. Er is narnelijk in
het begin van 1902 aan zeer vele Europeesche en ook aan daarvoor in aanmerking komende Inlandsche ingezetenen van Netherlandsch-Indie eene propaganda-circulaire gezonden ten getale van
+ 5600 exemplaren, waarin de geschiedenis en *het doel van de
oprichting der Groep kortelijk uiteengezet waren. Aan de waarheid zou intusschen to kort worden gedaan als word gezegd dat
de uitslag van deze pogingen om leden to werden aan de verwachting beantwoord heeft.
Van ongeveer 160, ten tijde dat de Groep Nederlandsch-Indie
in 1901 werd opgericht, was het ledental op 1 Januari 1903 geklommen tot 339 (waaronder 3 begunstigde en 53 beschermende
leden), een getal lang nog niet voldoende om eene zoo krachtige
werkzaamgeid to ontwikkelen als wel zou to wenschen Zijn en
ook nog niet groot genoeg om to kunnen zeggen dat het streven
van de vereeniging in Indie algemeene instemming heeft gevonden.
Als lichtpunt valt nochtans met voldoening or op to wizen
dat Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal van NederlandschIndie, de heer W. Rooseboom, van zijne belangstelling in dat
streven heeft! blijk:gegeven door als begunstigend lid toe to treden.
Aan de ledenwerving zal nog voortdurend veel mooite besteed
moeten worden, niet het] minst omdat de aanhoudende wisseling
in de Europeesche bevolking hier to lande steeds vele leden aan
de Groep zal doen ontvallen.
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§ 6. Verrichtingen van het Groepsbestuur.

De betrekkelijk nog geringe middelen der nieuwe vereeniging
lieten niet toe haar arbeidsveld al dadelijk met \Teel kracht to
betreden. Eerst wanneer plaatselijke afdeelingen de zoo uitgestrekte
Groep Nederlandsch-Indie zullen hebben afgedeeld in kleinere
kringen, waar belangstellenden en belanghebbenden de to verzorgon belangen van taal en stam meer rechtstreeks onder de
oogen hebben, zullen vele onderdeelen van onze grootsche taak
met hoop op goeden uitslag ter hand kunnen worden genomen.
Datgene, waarmede het Groepsbestuur zich tot het einde van
het eerste jaar na de oprichting der Groep, voornamelijk heeft
beziggehouden, kan worden gebracht onder de volgende pun ten :
a. tijdelijke ondersteuning van in geldnood verkeerende frObelscholen ;
b. verspreiding van Nederlandsche geschriften, geschikt voor
minder ontwikkelden en van Nederlandsche volksliederen ;
C. openstelling der boekerijen van scholen ook voor anderen
dan de leerlingen ;
d. ondersteuning van leergangen in de Nederlandsche taal voor
Inlanders en Chineezen ;
e. ondersteuning van het denkbeeld eener nieuwe regeling van
de bevoegdheid der Inlandsche geneeskundigen;
f. onderzoek in zake berichten over eene „Verduitschine der
Battaks en aangaande onderwijs in de Engelsche taal in Deli.
Omtrent deze aangelegenheden kan het volgende worden modegedeeld :
a. De FrObelscholen.
De hoofdcommissie ter behartiging van de belangen van het
Algemeen Nederlandsch "Verbond in Nederlandsch-Indie was orreeds op bedacht geweest dat een voornaam punt van werkzaamheid van dat verbond hier to lande zou kunnen liggen in het
aan het lager onderwijs voorafgaand voorbereidend onderwijs voor
Europeescbe kinderen. Een verbond, dat zich voorstelt de kennis
der Nederlandsche taal en den Nederlandschen geest lo bevorderen,
dient — meende men — in de eerste plaats het oog to vestigen
op het bewaarschool-onderwijs, vooral vow die kringen van
minder ontwikkelden, waar Nederlandsch verstaan en spreken en
in die taal denken in het huisgezin niet of gebrekkig aan het kind
worden bijgebracht. Zonder voorbereidend onderricht kunnen --de ondervinding der onderwijzers daaromtrent i algemeen —
kinderen nit die kringen, wanneer zij met hun zesde jaar de
la,gere school beginnen to bezoeken, maar zelden van het onder
wijs al dadelijk goede vruchten plukken.
Voorbereidend onderwijs wordt tot dusver in Indie alleen gegeven op zoogenaamde frOls elscholen, die echter, door bijdragen
van belangstellenden en loterijen in het leven geroepen en gohouden, een zeer onzeker bestaan hebben en waarvan sommige
zelfs dreigen weder to niet to gaan, vooral sedert de door de
Regeering vroeger verleende geldelijke bijdragen met 1902 ophidden. De achteruitgang in hetgeen reeds bereikt was moest
zooveel mogelijk worden voorkomen en daarop werd het streven
van het Groepsbestuur dan ook gericht.
Begonnen werd met het verzamelen van gegevens aangaande
de geldelijke omstandigheden van de bestaande frObelscholen en
toen daaruit bleek dat or inderdaad onder waren, die zonder
spoedige hulp zouden moeten ophouden to bestaan, besloot het
Groepsbestuur eene krachtige poging to doen om die hulp to
kunnen bieden. Dat kon evenwel met anders geschieden dan door
te trachten een fonds bij elichar to krijgen uit in to zamelen
afzonderlijke bijdragen. De Groep kon nog niet over genoeg geld
beschikken om het uit hare eigen middelen to doen.
Het rondschrijven van ons Bestuur van 22 September 1902,
waarbij verschillende personen in Nederlandsch-Indie werden uitgenoodigd voor de beoogde geldinzameling hunne medewerking
to verleenen, is opgenomen in het nummer van Neerlandia van
November 1902, waarnaar hier verwezen moge worden. Aan de
redactie van dat tijdschrift word, onder mededeeling dat ons
streven in de Nederlandsch-Indische bladen al dadelijk ondersteuning had gevonden, het verzoek gericht om ook de Nederlanders in het moederland tot het geven van steun aan deze
nuttige zaak op to wekken. Het welslagen van zulk eene poging -word or bij gezegd zou ongetwijfeld in Nederlandsch-Indie op
den hoogsten prijs worden gesteld. Aan dat verzoek is tot ons
leedwezen geen gevolg gegeven. *)
E) Door de Redactie zelf is een dergelijk verzoek niet oi.tvangen. Zij betreurt dit, dear zelfs de schijn van nalatigheid in dezen haar niet aangenaam
kan zijn. Het Hoofdbestuur zal overleggen op welke wijze in en buiten
Neerlandia het best aan dit verzoek is te voldoen. Voor dit nummer is de
tijd te kort.

NEER1ANDIA.

58

Omtrent den uitslag van de gedane stappen kunnen hier nog
veen volledige mededeelingen worden gedaan aanaezien van vele
personen, tot wie het Groepsbestuur zich wendde, nog geen antwoorden zijn ingekomen en ook nog wordt gewacht op de voldoening van toezeggingen. Wat tot dusver werd ontvangen wettigt
echter wel reeds het vermoeden dat onze ondersteuning van
noodlijdende frObelscholen niet dan op bescbeiden school ondernomen zal kunnen woi den. Werd ons uit enkele plaatsen medegedeeld dat, indien men voor de instandhouding van frObelscholen
geld gaf, men dat alleen wenschte te doen voor die van de
plaatselijke school, van andere zijden werd ons geantwoord dat
men nog kort geleden voor zulk eene school veel had geofferd
en nu niet op nieuw kon worden gevraagd voor scholen elders.
Ook werd de vraag gedaan of de door bet Algemeen Nederlandsch
Verbond beraamde hulp niet eerlang overbodig zou worden als
de (sedert gegrond gebleken) geruchten dat de regeering zich
het voorbereidend onderwijs weder zou aantrekken bewaarheid
zouden worden. _Hierop werd dezerzijds geantwoord dat de stellers
van die vraag zich blijkbaar geen jniste voorstelling maakten
van onze bedoeling met de oprichting van het ,,FrObelfonds,"
dat, zooals het rondschrijven van 22 September 1902 duidelijk
doet uitkomen, toch slechts be , temd is voor zoodanige buip als
waardoor kan worden voorkomen dat eenige bestaande frObelscholen binnen korten tijd wegens gebrek aan fond ,, ,en zouden
moeten sluiten en welke tijdelijke hulp zeker noodig ook
al mocht het voorbereidend onderwijs weder een onderwerp voor
regeeringsbemoeienis worden, daar itnmers met het totstandkomen
van maatregelen daartoe tijd gemoeid is en inmiddels gelegenbeden, waar in de beboefte aan dat onderwijs wordt voorzien
te niet zouden gaan en die behoefte een tijdlang onbevredigd
zou blijven.
Ondanks de aanvankelijk niet zeer groote medewerking, kan
er toch melding van worden gemaakt dat van verschillende zijden
blijkon van instemming met bet plan zi_jn ingekornen en dat verscheidene belangstellenden zich de moeite hebben willen geven
om gelden voor de verwezenlijking er van bijeen te verkrijgen.
Iii de eerste plaats mag met groote waardeering er op worden
gewezen dat ook het denkbeeld van de opriehting van het FrObelfonds zich mocht verheugen in de insternming van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal, den beer Rooseboom, die, naar
aanleiding van eene mededeeling, welke het Bestuur Zijner Excellentie, als begunstigend lid van het Verbond, van bet plan deed,
ons ten belioeve van dat fonds eene som van f 300.— deed toekomen. Verder is bet aan de bemoeiingen van den resident, van
Batavia, den beer Bakhuizen van den Brink, Ds. A. Adema te
Paembang en anderen te danken dat tot dusver voor het PrObelfonds is ontvangen ruim f 4500.—, nit welke som, op advies
van de ter zake gekozen bijzondere commissie uit het Gr,epsbestuur, bestaande uit de beeren Ds. Carpentier Alting , van de
Geijn en Bijlo, aanvankelijk reeds ondersteund worden frObelscholen te Magelang en Bandong, elk met t 50.— 's maands en
eene zoodanige school te Banda met f 25.-- 's maands.
b. Verspreiding van geschriften.
Zooals reeds werd medegedeeld in het Neer/andia-nummer van
Mei 1902, wendde het Groepsbestuur Lich in het begin van dat
jaar tot het Hoofdbestuur van de Maatschappij „Tot Nut van
't Algemeen" met een verzoek om te mogen vernemen welke
werkjes door die Maatschappij al zoo waren uitgegeven. Daaronder,
meenden wij, zouden er wel zijn, die ook in Indie nut zouden
kunnen stichten en tot welker verspreiding onze vereoniging dan
den stoot zou kunnen geven, nu van eigen uitgave van geschriften
voorloopig nog geen sprake kon zijn.
Met de meeste bereidwilligheid stelde voormeld Hoofdbestuur
ons in de gelegenheid uit de titels van de door genoemde
Maatschappij uitgegeven volksgeschriften eene keuze te doen.
Eene bestelling van een paar honderd exemplaren van eenige
dier geschriften volgde en van de gelegenheid werd gebruik
gemaakt om ook te bestellen een klein getal exemplaren van het
door de Maatschappij uitgegeven „Nederlandsch Volksliederenboek" (kleine uitgaaf).
In November 1902 werd een en ander ontva,ngen. De uitgever
S. L. van Looy had dezelfde prijsvermindering toegestaan als
aan departementen van het „Nut." De volksgeschriften, waarvan
de titels luiden :
Een kijkje in Java, door A. Werumeus Buning.
Het water nit het oogpunt van gezondheid, door Dr. B. van
der Meulen.
De Fransche omwenteling, door Mr. J. D. Veegens.
Handenarbeid als opvoedingsmiddel, door J. Franzen.

Het verzekeringswezen, door Dr. H. U. Meijboom.
De kunst orn rijk te worden, door J. Bruinwold Riedel, en
De cultures van Nederlandsch-Oost-Indi, door Mr. W. Reilingh,
zijn -- met goedvinden van den Directeur van Onderwijs,
Eeredienst en Nijverheid gezonden aan de boekerijen der
openbare lagere scholen (175 in getal) en verder aan do voornaamste andere openbare boekerben bier te lande. Aan genoemden
Directeur en de besturen der boekerijen werd bet verzoek gedaan
om te zijner tijd te doen berichten in hoever zal zijn gebleken
dat de werkjes inderdaad worden gelezen en er navraag naar
best aat.
\\T at het ,,Nederlandsch Volksliederenboek" betreft, was het
de bedoeling om, als de inhoud daarvoor geschikt mocht blijken,
het aan te bevelen ter opneming in de lijst van leermiddelen
voor de openbare lagere scholen en er exemplaren van te zenden
aan de bijzondere scholen. Vooraf werd evenwel omtrent de
geschiktheid van het boekje tot gebruik op scholen het gevoelen
gevraagd van het Hoofdbestuur van het Nederlandsch-Indisch
Onderwijzersgenootschap. Dat bestuur gaf daarop als zijn meening
te kunnen dat dit liederenboek weinig geschikt is om den leerlingen zelven in handen to geven daar verscheidene liedjes niet
in de lagere school thuis behooren, doch dat bet wel aanbeveling
verdient het in de lijst van leeriniddelen op te nemen als ,,Inventaris-artikel", om bet werkje ter beschikking to doen zijn
van deli onderwijzer, met de leiding van den zang belast, die er
dan eene keuze uit kan doen. In dien zin is thans door het
Groepsbestuur aan den Directeur van Onderwijs, Eetedienst en
Nijvetheid eon voorstel gedaan.
C. Openstelling van schoolboekerijen.
De opneming van werkjes als de in de vorige paragraaf bedoelde
volksgeschrifton van de Maat,chappij „Tot Nut van 't Algemeen"
in de boekerijen der openbare lagere scholen kon vooral nut
hebben nadat die boekerijen waren opengesteld ook voor personen,
niet als leerling bij de scholen ingeschreven. Zooals in Neerlandia
van Juli 1802 is medegedeeld, was tot die openstelling door de
Regeering rnachtigiiig verleend naar aanleiding van een Haar
door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid overgebrachten wensch van het Groepsbestuur. Er was alleen de
voorwaarde aan verbonden dat gezorgd worde dat de leerlingen
er geen scbade door lijden.
d. Leergangen in de N-ederlandsche taut voor
Inlanders en Chineezen.
Van den beer K. H. H. van Bennekom to Padang ontving
het Bestuur der Groep in Mei 1902 een verzoek om steun to
verleenen aan een aan de Regeering in to dienen verzoekschrift,
strekkende ter erlanging eener tegemoetkoming nit 's Lands kas
ten behoove van een daar ter plaatse op te richten cursus in de
Nederlandsche taal voor Inlanders en Chineezen. Aanleiding daartoe
had, zooals de Hoer van Bennekom schreef, gegeven een hem
medegedeeld plan van zekeren Dja Endar Moeda, een Nederlandsch
sprekend Inlander, redacteur van het tijdschrift Pertja Barat en
van het Maleische maandschrift Insulindt, om met eenige anderen
te trachten te voorzien in de gebleken behoefte aan gelegenheid
voor de Maleische en Chineesche jeugd oni Nederlandsch to leeren.
Het ontbreken van die gelegenheid was volgens Dja Endar Moeda
reeds oorzaak geweest dat een veertigtal Chineesche knapen, die
anders Nederlandsch zouden hebben geleerd, bezig was zich in
het Engelsch te bekwamen onder leiding van eer. Amerikaanschen
zendeling. (1) De beoogde cursus kon echter niet enkel met
bijdragen van de Maleische en Chineesche belanghebbenden worden
tot stand gebracht, terwijl ook niet op toereikende hulp van
Europeesche ingezetenen to Padang kon worden gerekend.
Bit den aard der zaak wekte dit plan de belangstelling van
ons Bestuur en then een afschrift was ontvangen van het daarop
betrekking hebbend, aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst
en Nijverheid gericht verzoekschrift, aarzelden wij dan ook niet
om het to ondersteunen. Met het oog op artikel 2, 3 0, van het
Regiment der Groep, waar is bepaald dat zij zich o. a. ten doel
stelt : de bevordering der kennis van het Nederlandsch bij de
daarvoor geschikte elementen der Inlandsche en daarmede
gestelde bevolking, deed het Bestuur dat in de volgende bewoordingen : „Of de to Padang to openen cursus in eene daarmede
(met evengemeld artikel) overeenstemmende richting zal werken,
is ons Bestuur niet bekend. Blijkt 'zulks bij onderzoek het geval
to zijn en heeft de inrichting aan geldelijken steun der Regeering
(1) Volgens later ontvangen berichten meet deze school sedert zijn to niet
gegaan.
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behoefte, dan zullen wij de toekenning hiervan volgaarne zien.""
orden.
Omtrent deze zaak is ons verder nog niets bekend gew
Ook hier was het verleenen van steun uit ei gen fondsen van
onze vereeniging buitengesloten omdat de stand der Groepskas
het voorloopig nog niet toeliet.
e Bevoegdheid van de inlandseke geneesleundigen.
Van de vertegenwoordigers der Groep Nederlandsch-Indie in.
het Hoofdbestuur werd in September 1902 een schrijven ontvangen, luidende als volgt :
„Uwe vertegenwoordigers in het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond hebben de eer onder Uwe aandacht
te brengen dat, naar zij vernamen, ruim een jaar geleden door
den Minister van Kolonien met de Indische Regeering in overleg
is getreden over het treffen eener regeling van de bevoegdheid
der dokters-djawa, o.a. met het oog op eene eventueele vrijstelling van het afleggen van het theoretisch geneeskundig en de
daaraan voorafgaande examen voor die inlandsche genees- en
heelkundigen, welke in Nederland tot het arts-examen zouden
wenschen to worden toegelaten. Die regelinp-, kwatn ter sprake
naar aanleidin g van een verzoek van den sedert het laatst van
1899 in Nederlandvertoevenden dokter-djawa Abdoel Rivai om
van die examens te worden vrijgesteld, met het del om na
voorafg aande voortgezette medische studien tot het arts-examen
in Nederland te worden toegelaten. Daar Abdoel Rival inmiddels
verstoken blijft van de gelegenheid om dat examen af te leggen
en hi' nu reeds ruim 272 jaar geleden zijn verzoek om bovenbedoelde vrijstelling aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
deed, hebbenwij ons tot den Minister van Kolonien gewen
gewend
met bet eerbiedig verzoek, de tot standkoming van de bepalingen,
waardoor de bevoegdheid der dokters-djawa en hunne aanspraken
op bedoelde geregeld worden, te bespoedigen. Wij
richten ons than s tot Uw Bestuur met het beleefde verzoek dat
ook van Uwe zijde stappen worden gedaan ter bevordering, zoo
mogelijk, eener spoedige afdoening dezer aangelegenheid. bp de
Inlandscbe genees- en heelkundigen zijn veler oogen gevestigd :
het is een algemeen Indisch, dus ook een algemeen Nederlandsch
belang dat aan die personen onder hen, welke blijken geven van
den wensch zich verder te bekwamen, de gelegenheid daartoe
worde gegeven."
Ons Bestuurslid, de Heer Mr. J. H. Abendanon, deelde ons
mede dat door hem als Directeur van Onderwijs, Eeredienst en
Nijverheid over deze zaak aan de Regeering advies was uitgebracht en erook reeds eene briefwisseling over was gevoerd
tusschen de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Kolonien
en door laatstgenoemden Staatsman met de Indische Regeering.
Het Groepsbestuur meende daarop niet beter te kunnen doen dan
aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal te schriejven in
volgender voege : ,,W
ellicht heeft Uwe Excellentie reeds aan den
Minister vanKolonien van Haar gevoelen omtrent deze aangelegenheid doen blijken. Voor het geval echter dat zulks nog niet
mocht hebbenplaats gehad, neemt ons Bestuur de vrijheid Uwer
Excellentie eerbiedig mede te deelen dat het — zoo mogelijk
spoedig — tot stand komen van eene regeling als de (in bovenstaand schrijven van onze vertegenwoordigers) bedoelde ook door
ons zeer zou worden toegejuicht. Immers zij zal er slechts toe
kunnen bijdragen om den band tusschen Nederland en de meer
ontwikkelden onder de inbeemsche bevolking van NederlandschIndie te verstei ken en aldusstrekken ten voordeele van de
belangen van den Nederlandschen Stant, welker behartiging het
Algemeen Nederlandsch Verbond zich o. a. ten doel heeft gesteld."
Ook omtrent deze zaak hebben wij nog geen nadere berichten.
Ferduitsching der Battakkers enz.
In het Maartnummervan Neerlandia, jaargang 1902, was een
artikel overgenomen"
de „Padanger, waarin werd te verstaan
gegeven dat er reden was om te vreezen dat de oprichting van
zendingscholen in de Battak-landen door het Rijnsche Zendinggenootschap en de daaraan door de Regeering gegeven steun in
de hand zoudenwerken dat de Inlandsche bevolking aldaar meer
met de Duitsche taal vertrouwd zougeraken dan in eene Nederlandsche bezitting wel gewenscht is.
In hetzelfde nummer waren uit de Deli-courant overgenomen
berichten over
deg
van te Medan
aangekomen Engelsche
zehdelin g en om te dier plaatse onderwijs in de Engelsche taal
te seven aan Inlanders en Chineezen.
Het Groepsbestuur, welks aandacht door de vertegenwoordigers der Groep in het Hoofdbestuur nog in het bijzonder op de
eerstbedoelde aangelegenheid was gevestigd, meende te molten
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trachten omtrent een en ander inlichtin gen te verkrijgen uit
ambtelij ke bron.
had heeft, werd mede reeds in Neerlandia
Welken uitslag dat ge
edeeld
medeg
, — men zie het nummer van September 1902. In
het kort kwamen de verkregen berichten hierop neder dat de
voorstelling, alsof de Battaks door het onderwijs op de scholen
van bet Rijnsche Zendinggenootschap zouden worden „verduitscht", minst genomen, sterk overdreven was, en dat van
sche school te Medan niets was
het oprichten van eene Engel
gekomen.
§ 7. Verrichtingen der afdeelingen.
Van de afdeelingen Bandjermasin en Ternate mochten wij nog
geen verslagen over het afgeloopen jaar ontvangen.
§ 8. Financien der Groep.
Op
verzoek van bet Hoofdbestuur werd de inning van de
bijdragen der in Nederlandsch-Indie wonende leden van het Verbond in 1900 overgenomen door de Hoofdcommissie, die destijds
de belangen daaraan hier te laude waarnam. Na de oprichting
der Groep Nederlandsch-Indie op 1 September 1901 ging die
tank over op den Penningmeester van het Groepsbestuur.
lgen va de
Van eene geregelde boekhouding, kon ook tengevo
in Indie zoo vedvuldige veranderingen van woonplaats, eerst
sprake zijn tegen het begin van 1902, toen alle noodige inlichtingen
omtrent de woonplaatsen der nog aanwezige oude leden van het
Verbond en der sedert bijgekomene waren verkregen. Vandaar
ook dat eerst in Mei van dat jaar aan de Penningrneester van
het floofdbestuur konden worden overgemaakt de ledenbijdragen
over jar en, aan 1901 voorafgaande, ten bedrage van f 202.50,
welke zending twee maanden later is gevolgd door eerie afrekening
over 1901. Doze bestond in de overmaking van een gedeelte van
het over dat jaar ontvangene, namelijk van zooveel als volgens
artikel 9, alinea 1, van het Groepsreglernent van de contribution
, uitmakende eene
aan het Hoofdbestuur moot worden afg estaan
som van f 291.03. Tot het toepassen van die verdeeling ook wat
betreft de eerste 8 rnaanden van 1901, toen de Groep Nederlandsch-Indie nog niet bestond, meende het Groepsbestuur vrijheid
to molten vinden, zoowel omdat uit de ingekomen gelden waren
der Groep, als omdat vele
bestreClen de kosten van oprichting
nieuwe leden zich hadden verbonden tot betaling van bijdragen
over het geheele jaar 1901 in de verwachting dat het volgens
hot Groepsreglement aan de Groep toekomend gedeelte der contributien ook over dat jaar reeds aan doze ten goede zou komen.
Die regelin g mocht de goedkeuring van bet Hoofdbestuur verwer ven.
Omtrent de financi6n der Groep kan voorts het volgende
worden medegedeeld.
De Penningmeester opende op 1 September 1901 zijn beheer
393.75
f
met een saldo van . . ,
Tot het einde van 1902 werd ontvangen aan
2720.82
dragon . ......
eene gift van N N. .
8.23
aan rente ..
. f 3222.80
Totaal .
Aan het Hoofdbestuur worden verzonden
de boven reeds genoemde bedragen van
f 202.50 en f 291.03 to zamen . . • • f 493.53
De aankoop der werkjes van het „Nut"
74.10
(zie § 6) kostte . ...... .. „
Aan verschillende onkosten word uitgegeven (waaronder vele kosten, welke verband houden met de oprichting der Groep
en dus niet terugkomen) ...... „ 1282.24
( 1849.87
zoodat op 1 Januari 1903 in kas was .
f 1372.93
Tot en met 16 Maart 1903 is aan contribution over het vorige
jaar ontvangen f 200.50, en op dien dag was nog over dat jaar
achterstallig f 7.—
Het aan bet Hoofdbestuur toekomende aandeel in de ontvangen
bijdragen der leden over 1902 bedraagt f 654.05, bestaande uit :
32 Xf 2.10 = f 67.20 van begunstigende
539 X f 0.40 = f 215.60 van beschermende en
2970 X f 0.12' = f 371.25 van gewone leden.
Ditgeld is aan den Algemeenen Penningmeester overgemaakt,
vermeerderd met f 1.50, zijnde het af to staan aandeel
eene
alsnog ontvangen contributie over 1901.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur der Groep
Nederlandsch-Indie van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
gehouden te Batavia op 16 Maart 1903.
DE MEESTER, V001*Zitter.
HARTEYELT, Secretaris.

1.2 3 07 1 0:7 a
INGEZONDEN

iWr-

1

onacio,,77

M. de Red.

nement wordt gezorgd, daarbij in het midden latend of dat meisje
uit den geringen stand het schooltje bekostigt uit haar eigen zak,
het is mij wel en ik zal niet naar kwalificatie zoeken voor dergelijke voorstelling. Ik veil zelfs aannemen, dat de heer H. werkelijk naief genoeg is om dit to meenen en dat hij tot schrijven
gedrongen word door bezorgdheid alleen voor een verkeerden
indruk, dien mijn geschrijf zou kunnen maken bij den nieternstigen
lezer, want het doet voor rnij minder ter zake wie dat schooltje
betaalt ; maar niet wordt tegengesproken het door mij aangehaalde
staaltje van de wijze waarop in een Nederlandsche kolonie met
de Nederlandsche taal kan worden omgesprongen. Voor mj doet
zelfs dat buurtschooltje minder ter zake. Waar het hier omgaat
is of het Nederlandsch in doze in naam Nederlandsche kolonie
zitin rechten krijgt. Daarover zwijgt de beer Hamelberg.
En nu aan het adres van de Redactie, die door haar naschrift
een beteekenis heeft gegeven aan het stukje van den heer H., die
het anders niet zou bebben, doze opmerking
Uit een aan den Secretaris van het Hoofdbestuur van het
Nederlandsch Verbond gerichten, Diet voor openbaarmaking bestemden, brief van mij zijn enkele zinsneden gelicht en in Neerlandia geplaatst.
Ik riep in dien brief naar aanleiding van de, in een hier verschijnend Katholiek hi ad verdedigde, opvatting de tusschenkomst
in van het Hoofdl4estuur van het Nederl. Verbond om op to komen
voor de reehten der Nederl. taal.
Gnat het nu aan, vraag ik, voor de Redactie om bij wijze van
noot onder het stukje van den beer H. zich van doze zaak af to
maken met de bemerking, dat zij bij de „gedachtenwisseling over
Curaca,osche onderwijstoestanden" voor en tegen volkomen vrijheid
heeft, gelaten en dat het haar zeer good bekend is, hoe de toestanden gindsch zijn, dank zij de zaakrijke artikelen van den heer
H. van vroeger ?" Als die artikelen even „zaakrijk" zijn geweest
als het verweer van thans afdoend" dan heeft de Redactie zonder
twijfel haar licht elders ontstoken.
Waarom, vraag ik verder aan 't adres van de Redactie, waaroin
plaatst gij ongevraagd (al hebt go daartoe nu Redactie en Hoofdbestuur een persoon zijn, het recht) zinsneden nit mijn brief, uit
een brief waarin wordt opgekomen voor het good recht van het
Nederlandseb, wanneer go weet, dat de toestanden anders zijn
dan ze in dien brief geteekend worden en terwijl go overtuigd
zsijt„dat een afdoend verweer (!) van hem (den heer H. niet
zal uitblijven" ?
Waarom plaatst go die zinsneden nit mijn brief onder het
opsehrift „Nederlandsch of Papi6mentsch" en spreekt go thans
van gedachtenwisseling over „Curacaosche onderwijstoestanden"?
in de Eerste kamer is door
Bij de laatsteberootings.discussie
u
den Minister van hKoloniOn, erkennend dat onze taal steeds is
verwaarloosd, de opmerking gemaakt. dat men onderscheiden
moet eon taallmestie en een onderwijskwestie op Curacao. Dit is
volkomen juist en allerminst lag het in mijn bedoeling de politieke
hartstocbten van den onderwijsstrijd to laten meespreken in den
strijd voor de Nederlandsche taal, voor welke rechten alle partijen
dienen op to komen. Maar de erkenning dier juistbeid behoeft
niet to weerhouden to wijzen op een treffend en door den heer
H. niet weersproken staaltje van Curacaosch onderwijs in de Ned.
taal, aangehaald niet als type van het bijzonder onderwijs, maar
ter kensehetsing van de opvatting van schoolbesturen, die zoo
iets toelaten. Immers op dat staaltje, op zich zelf van niet zoo
groote beteekenis, valt eon bijzonder licht, wanneer men in eon
blad, dat de belangen bezorgt van het bijzonder onderwijs, een
pleidooi best voor moor algemeen making der Ned. taal door
middel van „bepericing" en als argumenten ziet gebruiken, dat
onze taal in haar wezen „niet geeigend" is om gesproken to worden
door eon tropisch yolk ; wanneer men als argument tegen de invoering van het Nederlandsch op school ziet gebruiken, dat de
kinderen wat ze op school leeren, thuis toch weer verleeren.
Wat moet men denken van een Redactie, die bij dit alles niets
anders heeft to zeggen dan dat zij overtuigd was, dat afdoend
verweer van den heer H. niet zou uitblijven en die tegelijk een
klinkende opwekking plaatst (No. Febr.) lid to worden van een
verbond „dat reeds jaren lang verzamelen blaast om alle weerbare
mannen en vrouwen op to roepen tot handhaving en verbreiding
van de Nederlandsche taal" ?

n het met de laatste zeepost ontvangen nummer van Neerlandia
vind ik, overgenomen uit de N. R. Ct. van 16 Dec. 1902, een
. ingezonden stukje van den hoer J. H. J. Hamelberg, Admmistrateur der Schoolcommissie to quracao. Dat stukje zelf
noopt mij niet zoozeer een plaats to vragen voor enkele repels
als wel de daaronder geplaatste redaetioneele opmerking.
Imrners is, zooals de heer Hamelberg opmerkt zijn stukje niet
bestemd voor den ernstigen lezer. Die ernstige loner wordt nitgenoodigd het door mij geschrevene „dat noch van regeeringswege, noch van de geestelijkheid, noch van particulieren de Ned.
taal dien steun heeft gekregen, dien zij recbt had te mogen ontvangen" schouderophalend ter zijde to leggen, zooals ook de heer
Hamelberg dat doet. Ik vermoed, dat het den ernstigen lezer zal
gaan als mij en dat hij aanspraak zal maken op moor ; dat hij
van den heer Hamelberg had verwacht of een besliste erkenning
van de jaistheid van mijn bewering Of een verklaring, dat naar
zijn mooning de Ned. taal hier in Curacao wel dien steun heeft
verkregen, dien zij recht had te krijgen. En als de heer Hamelberg dat niet durft verklaren, dan had hij beter gedaan zijn ingezonden stukje in de pen to houden, want dat is de ernstige
zaak waar het om gaat.
De heer Hamelberg, zich afwendend van den ernstigen lezer en
zitin schouderophalen stakend, richt zich verder tot hen „bij wie
het geschrijf van mij den indruk moet achterlaten, dat het door
het gouvernement aan de bijzondere seholen in het algemeen (?)
verleende subsidie hier slechts wordt gebruikt om ons Nederlandscb
dood to maken en tegen dergelijke onjuiste voorstelling van zaken
moet hij opkomen". Wat nu die doodmakerij aangaat, ik geef den
heer Hamelberg gelijk, dat die uitdrukking verkeerd is gebruikt
Doodmaken kan men alleen jets, dat leeft en dat het Nederlandsch
als taal op Curacao leeft, kan bezwaarlijk worden gezegd —
tenzij dan als vreemde taal.
De uitzonderingen daargelaten is zoomin in kerk als in school,
zoomin in gezin als in handel en bedrijf Nederlandsch de taal ;
het Nederlandsch is in doze Nederlandsche kolonie een vreemde
taal. Zelfs in de rogeeringskantoren is het geen ongewoon verschijnsel, dat men door menschen uit den beschaafden stand, bier
geboren en getogen, Nederlandsche onderdanen, wordt aangesproken in Papimentsch, Engelseh en Spaansch en de ervaring
opdoet, dat zij geen woord Nederlandsch verstaan, een woord.
En onder de 13 laden van den Kolonialen Raad zijn or geen
drie, in wier gezin Nederlandsch de orngangstaal is.
Dat zijn de ernstige feiten, waarom het gnat. Niet om de vraag
of het door mij aangehaalde buurtschooltje subsidie geniet.
Wat nu dat buurtschooltje betreft : ik begin met ook hier den
heer Hamolberg gelijk to geven. „Door het gouvernement wordt
dit schooltje niet gesubsidieerd" zest de heer H. „en mag men
al niet aan opzet denken; dan kan men het toch minstens vreemd
vinden, dat een Administrateur van financi6n het doet voorkomen,
alsof dit wel geschiedde".
Maar de heer H. weet evengoed als ik — en men behoeft geen
Administrateur van financi6n, goon Administrateur der schoolcommissie en zelfs goon lid der schoolcommissie to zijn om dit
to weten -- dat (leen enkele school als zoodanig gesubsidieerd
wordt. Wel op papier, maar niet in werkelijkheid. Gesubsidieerd
wordt de R. K. geestelijkheid en doze handelt met de aan haar
Hoogachtend,
uitgekeerde subsidie geheel naar eigen goedvinden zonder eenige
J. BARTELINK.
Curacao 14 Maart 1903.
verantwoording van de waize waarop en de scholen waaraan de
golden, die zij ontvangt worden besteed.
Naschri ft der Redactie.
En wil de heer H. mijn voorstelling wraken en daarvoor in de
plaats stollen zijn voorstelling van een arbeidersdoehter, die vrij- Met stijgenden nadruk daagt de heer Bartelink de Redactie
willig (!) de taak op zich neemt arme visscherskinderen onderwijs van Neerlandia ter verantwoording. In alle kalmte verklaart de
to geven, voor wie noch door de ouders, noch door het (louver- Redactie zich bereid.

NEERLANDIA
October 1902 werd een stuk overgenomert uit de door den
heer Bartelink toegezonden Amigo di Curacao, dat tot de bevreemdende, maar op zich zelf niet onlogische slotsom kwam :
„wilt gij het Nederlandsch in de Kolonie versterkt zien, zoo
beperk het." Nu gaat de Redactie uit van de steiregel niet
betweterig te willen zijn. In Curacao kent men het best de eigen
plaatselijke toestanden op verren afstand en buiten ervaring mag
men zich een oordeel vormen, niet ingrijpen evenwel. Wij, in
Nederland, nemen waar, met belangstelling. Die waarneming en
belangstelling zijn vooruitgang, want vijf of tien jaren geleden
bestonden zij niet.
Met dezelfde post kwam bij het Hoofdbestuur een schrijven in
van den heer Bartelink, met zienswijze indruischende tegen de
Amigo. Nu maakt het Hoofdbestuur spaarzaam gebruik van
plaatsing van brieven of deelen daarvan, in Neerlandia. Maar in
dit geval meende het zoowel de lezers als den beer Bartelink
zelf een dienst te doen door op het stuk uit de Amigo, eenige
van diens naar vorm en bedoeling voor plaatsing volkomen geschikte zinsneden te doen volgen. Dit gesehiedde enkel en alleen
om terstond den indruk weg te nemen, als zou de meening der
Amigo algemeen zijn. Dit werd er bijgeschreven, zonder meer,
in afwachting van wat uit Curacao vender komen zou.
Vast rekende de Redactie daarbij op den heer Hamelberg.
Deze toch heeft door zijn grordige ervaring, na langdurig verblijf op de Boven- zoowel als op de Onder-Windsche eilanden,
in Curacaosche zaken, niet alleen bij de Redactie, maar in wijden
kring, het vertrouwen cr ewonnen. Zijn artikelen in de Vragen
van den Dag, in Neerlandia, zijn bijdrage op het Nijmeegsche
Taal- en Letterk. Congres, hebben een gezag gekregen, dat tot
nu toe, bij weten der Redactie, niet ernstig is betwijfeld. Zij
staan den heer Bartelink ten dienste. Meer dan een langdurig
onderhoud heeft bovendien voor haar dat gezag bevestigd. Het
deed de Redactie dan ook Iced dat niet in haar blad de heer
Hamelberg zijn, zoo dan al geen verweer, toch zijn bedenkingen
tegen do opvatting van den heer Bartelink plaatste; zij nam
echter gaarne uit de N. R. C. zijn artikel over, dat haar voldoende scheen. Mocht zij zich daarin bedriegen, niets zal haar
aangenarner zijn dan beter te worden onderricht. Beiden, de
heeren Hamelberg en Bartelink, zijn te goede Nederlanders en to
overtuigende voorstanders van het Verbond, dan dat Neerlandia
niet met groote belangstelling hun toernooi zal aanschouwen.
Dat de Redactie echter zich vereenzelvigd had met den beer
Hamelberg, had zijn natuur4jke redenen en is goon bewijs van
vooringenomenheid geweest.
Het slot van het stulde van den heer Bartelink is eene vergissing. Niet de Redactie schreef de door hem aangehaalde woorden,
maar de heer C. van Son, blijkens diens onderteekenin- . En doze
schreee ze in zijn hoedanigheid als Seer. van Groep) A in de
Redactie zelf heeft hij goon zitting.
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Moquette als secretaris optrad. De beer 1-1. M. HijMans v. Veenendaal had in Januari gemeend voor het penningmeesterschap
to moeten bedanken en de secretaresse had zich toen bereid
verklaard, voorloopig althans, ook dozen post er bj waar to nemen.
Nadat dit jaarverslag was goedgekeurd kwamen aan de orde
de voorstellen (voorkomende in het April-nummer van Neerlandia),
welke op de algemeene vergadering van Groep A op 23 dozer
behandeld zullen worden. Een der voorstellen van 's-Gravenhage,
dat n.l. het A. N. V. zich in beginsel verklaren zou voor de
vereenvoudiging der schrijftaal, vond ernstige tegenkanting, zoodat
ten slotte met algemeene stemmen werd aangenomen zich biertegen to verklaren. Met de andere voorstellen, meerendeels gericht tegen het noodeloos gebruik van vreemde woorden in onze
taal en het bezigen van opschriften in vreemde talon door vele
neringdoenden kon men zich wel vereenigen, al was het dan ook
niet in den aangegeven vorm.
De heeren J. B. Verhey, voorzitter der afdeeling en H. H. P.
de Wit, aan de beurt van aftreden, werden in het bestuur herkozen. Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering van
23 dozer werden benoemd de heeren H. H. P. de Wit, mej.
E. Baelde en dr. E. v. Rijckevorsel.
*

*

Leiden.
Vanwege de plaatselijke afdeeling van het A. N. V. zal een
door bemiddeling van 't Gentsche Studentengenootschap „t Zal
wel gaan" ingeriehte Uitvoering van Oud-Nederlandsche Liederen
plaats hebben. Een gemengd koor nit Gent, onder biding van
den hoer Oscar Roels zal de volgende liederen zingen (schikking
van Florimond v. Duyse) :

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Here Halewijn sane een liedekijn.
Een kindekijn is ons gheboren.
Ons is gbeboren een kindekijn.
Mijn hert heeft altijd verlanghen.
Het dagbet in den Oosten.
Het wasser to nacht also soete nacht.
Wilhelmus van Nassouwe.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schoon lief, hoe ligt gij hier en slaept.
Er was een maegdetje zuiver en net.
In 't stalleken van Bethlehem.
Wel IJsland, gj bedroefde kust.
Het windetje die uit den Oosten waeijt.
'k Kwam laestmael over bergen en dalen.
Jan de mulder.
Ms ik was in 't huis van mine moeder.

De uitvoering zal plaatshebben op Woensdag 20 Mei, 's avonds
8 uur, in de Stadsgehoorzaal. Toegangsprbzen :
Loden van het A. N. V. f 0.50. Hunne huisgenooten f 0.50.
Niet-leden f 1.- wekken ook de buiten Leiden wonende leden van 't Verbond
op, 't uitstekende Vlaamsche koor to gaan hooren.
***

Afdeeling Rotterdam.

Afdeeling Arnhem en Omstreken.

Maandag 4 Mei hield de Afd. Rotterdam hare jaarvergadering.
Hit het jaarverslag bleek, dat het ledenaantal sinds Mei 1902
van 199 tot 209 was gestegen en de afdeeling ook op ander gebied vooruitgegaan was, daar or in het afgeloopen jaar gunstig
beschikt was over eon voorstel der afdeelingen om eon zeker
quotum der jaarlijksche bijdragen naar eigen goedvinden to mogen
besteden. Daardoor sloot de rekening ditmaal met een batig saldo.
De afdeeling trad sinds de vorige jaarvergadering in het openbaar
op bij de ontvangst der generaals Botha, de Wet en de la Rey
in Augustus 1902 en bij hun bezoek aan onze stad in September
daaropvolgende. Met de Zuid-Afrikaansche Vereeniging en het
Christelijk Nationaal Boerencomite hield het in November een
inzameling voor het Generale Boerenhulpfonds. De alhier gevestigde comrnissie, door het hoofdbestuur voor het geheele land
belast met de boekeninzameling ten bate der Boeren, heeft alle
reden om tevreden te zijn over de nu reeds verkregen uitkomsten.
Een reusachtige stapel boeken wacht op verzending. Het hoofdbestuur onderging eenige verandering door het vertrek van dr.
N. Japikse naar den Haag, in wiens plaats mej. dr. H. C. H.

Bestond het bestuur dozer nieuwe Afdeeling aanvankelijk uit
drie personen, door vermeerdering van het ledental en de aansluiting der omstreken is het tot negen leden uitgebreid.
Het volledig bestuur bestaat nu uit de heeren :
Arnhem.
M. A. van Wool, le Voorzitter,
W. G. Wieringa, le Seeretaris,
J. W. Buurman, Penningmeester,
W. A. Baron Bentinck, 2e Seeretaris,
A. D. P. V. van LOben Sels,
Velp.
Mr. A. H. Brandt, 2e Voorzitter,
Wageningen.
Jhr. H. van den Bosch,
Doetinchem.
P. H. Moora,
Oosterbeek.
Dr. C. M. Veenenbos,
17
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*

*

Afdeeling Schiedam.
Op 22 April hield de afdeeling Schiedam eene bijeenkomst,
welke door den Voorzitter geopend word met een krachtige aan-
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.NEERLANDIA..
Brugge •

Nieuwe Leden.
(15 April — 15 Mei)
Groep Nederland.
Z.K.H. Prins Hendrik derNederlanden is voor
vijf jaren begunstiger geworden van het Verbond.
a. Beschermende Leden.
Prof. mr. W. van der Vlugt, Lid v. d. 2e K. St. G. Leiden.
Jhr. Mr. J. L. W. C. v. Weiler, Recht. d. Arr : Rechtb.Rotterdam.
W. H. V. graaf v. Heerdt tot Eversberg, Riouwstr. 214. Den Haag.
b. Gewone Leden.
Venlo.
A. Diemont, Officier Cavalarie,
Leiden.
E. C. G. Joakim, Oude Vest 177.
Opgegeven door den heer J. F. Hijmans.
A. A. van Rijnback, Korte Mare 36.
Opgegeven door den heer E. Haslinghuis.
Amsterdam.
Jan Bonnike,
Keizers gracht 261.
opgegeven door H. W. E. Miller.
Mevrouw W. Coenen* geb. Cox, Keizersgracht 52.
Mej. G. Cox*, Keizergracht 52.
Utrecht.
*Opgegeven doorMe'.
Mj. S. J. C. Buddingh.
250 • Amsterdam.
A. A. van Schelven ,
Theol. Stud. Heerengr.
Dordrecht.
Mevr. van den Thoorn—Callenfells, Singel 300.
Amsterdam.
C. F . Gey van Pittius,* Korte Westerdokstr. 8.
Delft.
er* Phoenixstraat 40.
H. Dooy,
den Haag.
* Adelheidstraat 58.
A. A. Oostin g ,
Delft.
*Opgegeven door den heer J. W. Giltay.
Haarlem.
Mevr. Gunning-Coops,* Sehoterweg 9.
Haarlem.
Dr. A. H. Haentjens,* Hasselaarsplein 25.
Opgegeven door Mr. H. Ph. 't Hooft.
A. D. Raadgeep, Leeraar H. B. S. Amstd. Veerkade 22. den Haag.
Dordrecht.
Th. M. Roest van Limburg, Nieuwe haven 63.
Oosterbeek.
Dr. C. L. Reuvens*.
*Opgegeven door Dr. C. M. Veenenbos.
Doure A. Baronesse d'Aulnis de Bourouill geb. Hiddingh. Assen.
Opgegeven door den heer A. J. E. Lucardie.
Middelburg.
Jonkvr. S. van Doom, Singelstraat.
Opgegeven door Mejonlivr. Joh. Schuurbecque Boeye
Utrecht.
Mejuffrouw J. Roesseling, Maliebaan,
Opgegeven door mej. C. C. van de Graft
Arnhem.
Dr. Rutgers van der Loeff, Utrechtsche straat.
Opgegeven door Bar se - d'Aulnis de Bourouill.
W. H. J. Hermsen, Nieuwe Kraan.
Opgegeven door den heer W. G. Wieringa.
bij Voorschoten.
Dr. J. W. Lely, Rector van „Noorthey".
Leiden.
Opgegeven door prof. dr. G. Kalif.
Prof. Mr. H. B. Greven, Papenstraat 5.
Opgegeven door den heer W. Draayer.
F. W. R. Wttewaal, * Jur. Cand., Steenschuur 18.
A. F. L. Hora Siecama, * Jur. Cand., Apothekersdijk.
* Med. Cand., Bloemmarkt 22.
G. Fabius,
J. F. van Haersolte, * Jur. Cand., Nieuwe Rijn 29.
J. R. van der Pot,* Jur. Cand. Nieuwe Rijn 45.
Opgegeven door den heer De Kanter.
Den Haag.
Dr. N.Quint ,
* Van Merlenstraat.
Scheveningen.
Dr. W. W. van der Meulen, * Statenlaan,
*Opgegeven door den heer B. J. F. Varenhorst. Den Haag.
Rockanje.
J. Trouw.
Rotterdam.
Opgegeven door Mej. J. Rikkers.
Groep Ned. Tndi6.
a. Beschermende Leden.
P. M. L. de Brun
Prince, Lid v. d. Raad v. Ned. I. Weltevreden.
Y
b. Gewone leden.
W. H. Bissehoff,* Hoofdcommies Alg. Rekenkamer. Weltevreden.
K. Reynsdurff,*
()pg. door den heer W. de Haze Winkelman.
J. A. G. van Dijk, Boekhandelaar.
J. P. W. Houtman, Contr. Binnenlandsch Bestuur. Soerabaja.
Opgegeven door den heer W. S. Bazendijk.
erend Officier v. Gezondheid.
Weltevreden.
L. Marcus, Dirige
H. J. Wigman, Hortulanus 's Lands Plantentuin. Buitenzorg.

*

*

Sedert 1 Jan. 1903 traden tot Groep Belgie toe •
Antwerpen.
Deckx, H.
Van Schoor, O. H.
Bouchery, L.

Oudenaarde.
Eggermond.

De Jonghe, Od.
Brussel.
Buddingh.
Cump,
s Joh.
De Ketelaere, A •
Dille, J.
Geerling, Mevr.
Krijn, E.
Haek, Ern.
B endrickx. Jac.
Schakewitz.
Tensen.
Van Gheluwe.
Van Zevenbergen. H.
Verraneman, G.
Van den Berghe.
Diest.
Dubrulle.
Gent.
Coel, J.
De Vriese, Mej. P.
De Vreese, T.
De Weweirne.
Does, Gust.
Goossens,P.
Maes, Mej.
Mast, K.
Parez, Mej.
Teirlinck,Jnl.
Ten Brink, Mej. H.
Van Damme, R.
Van flecke, Mevr.
Verbrugghe, Mej. B.
Waelput, Mej.
Ceunis, K.
Ceunis, G.
p
Sae,
I.
Van Loy.
Lokeren.
Maes, G.

Cardon, Mej.
Casteels, Fr.
Couvreux, stud.
De Cock, J.
De Ruyter, Mej.
Damon.
Faes, H.
Alleman, R.
Broucke.
Burvenich, Mej.
Cassen, P.
Cardon, Mej. R.
Cornette, Mej.
Christiaens Consul der Ned.
De Cock,
A.ch.
De Corte.
De Maecxker Casin.
De Smet, L.
Devicq,
De Roo, Mej. S.
De Marneffe, Em.
Levècque.
Labbe.
Marote, J.
Moerman, D.
Parasie.
Patfoort.
Bauchard.
Marotte, Em.
Luca Polyd.
Quadvlieg,L.
Valcke, Lod.
Van de Casteele.
Van de Velde.
Willaert, Nap.
Sacre, Mej.
Thone, Fr.
Savonie Ed.
Van den Berghe.
Toussaint, P.
Ulrich.
Van Graefschepe.
Van de Putte, Mej. H.
Van Tyghem.
Verbiest, G.
e F.
Verstryng,
e Mej. A.
Verstryng,

Oostende.
Borrey.

BERICHT.
Den Leden van Groep Nederland wordt herinn erd, dat de Alg. Vergadering op Zaterdag 23 Mei
in Hotel Ponsen over het Spoorwegstation
half elf begint.
Groepsbestuurders, Leden van den Raad van
Bijst3nd,Afgevaardigden en gewone Leden worden
dringend uitgenoodigd de vergadering bij te wonen.
Aanvulling der dagorde:
Benoeming van 3 niettwe leden van het Groepsbestuur. Voorgesteld worden
1.

2.
3.

Mej. E. Baelde
Mej. Dr. H. C. H. Moquette
J. W. Giltay
J. A. v. d. Star
Dr. J. H. Gunning
Dr. P. V. Sormani

Rotterdam.
Delft.
DenHaag.
Amsterdam.
Nijmegen.

Het plan bestaat na afloop der Vergadering te
half 6 een gemeenschappelijken maaltijd te houden,
tegen f 2,50 per persoon.
Wie daaraan wenscht deel te nemen, geve zich
vexir Donderdag 21 Mei op aan ondergeteekende.
Namens het Bestuur
C. VAN SON, Secretaris.

Binnen eenige dagen zal bij ons verschijnen:,

Tergcbenen bij A. II. ADRIANI, Leide :•
WAAR IS DE KUIL

de belangrijk vermeerdei de en geheel
bijgewerkte geillustreerde Engelsche uitgave

DER MOORDENAREN ?
Het werkje van pater VAN DER
HAGEN S J. „Waar is de kerk van
Christus ?" getoetst aan Bijbel en
Geschiedenis, door F. W. ZUIDEMA.
Met tijdtafel, 416 bladz. Prijs : f 1,50.

van het in 1901 in het Duitsch door ons uitgegeven en sedert in meerdere talen
verschenen Standaardwerk:

I D. G. W. I

„Rompel, Die Heiden des Burenkriegs."

„Den Gulden Winkel".

HEROES OF THE BOER WAR
by FREDERIK ROMPEL
(late parliamentary and war correspondent of the Volksstem, Pretoria)

with an introduction by MAJOR-GEN ERAL ALBERT PFISTER
and a preface by W. T. STEA D.

WITH ONE HUNDRED AND FORTY FOUR ILLUSTRATIONS AND TWO MAPS
CONTENTS : Introduction : How South Africa rose to her place among the Nations. —
I. If your Queen only knew" -- II. Manners and Character of the Boers. — III. The Boer in
War. — IV. Oom Paul and Tante Sanna.. The Transvaal National Anthem. — V. President
M. T. Steijn. — The Orange Free State National Anthem. — VI. Dr. W. J. Leyds. — VII. A.
D. W. Wolmarans. — VIII. Cornelis Wessels. — IX. Abraham Fischer, — X. Schalk Willem
Burger. -- XI. F. W. Reitz. -- XII. The late CommandE.,nt General P. J. Joubert. -- XIII.
General P. A. Cronje. — XIV. Commandant General Louis Botha. — XV. Chief Commandant
General Christian De Wet. — XVI. General J. H. De la Rey. — XVII. General Ben Viljoen. —
XVIII. The late Captain Danie Theron.
XIX Judge J. B. M. Hertzog. — XX. J. C. Smuts —
XXI. The three best-known Commanders in the Colony : General S. G. Maritz, the late Commandant
Kretzinger. — XXII. South African Wives and Dau ghters. —
G. J. Scheepers, General G.
Index of Places.

Maandschrift voor de Boekenvrienden in Groot Nederland onder
Redactie van F. SMIT KLEINE.
Bost per 12 aflever. p. post slechts

1 f 1.20.
De eerste jaargang bevatte
-1-- 90 portretten, illustration
en facsimiles, en artikelen van
en over Dr. Schepers, Nicolaas
Beets, Marc. Emants, Marie
Marx Koning, Jhr. Mr. A. F. de
Savornin Lohman, .1. P. Vuylsteke, Ernst Haeckel, Steinlen, Dr. van den Bergh v.
Eijsinga, Joh. de Meester, Dr.
A. Kuyper, Dr. M. F. van Lennep, M. Masterlinck, Prof. A. G.
van Hamel, Mr. P. J. Troelstrai,
Dr. H. J. Calkoen, Jac. van
Max O'Rell, Prof. Dr. P.
Loo Max
J. Muller J. J. Salverda de
Grave, Albert Verwey, Otto
Knaap, G. van Hulzen L. Simons, H. S. M. van Wickevoort
Crommelin, Mr. G. J. Grashuis enz. enz.
Uilllave: Hollandia-Drukkerii, Burn]

ZUID-AFRIKA,

Oost- en West-Indig.
Genes- en Heelkundige Gids
voor de tropen.
Practische Raadgever en Vraagbaak
voor hen, die in de Tropen verblijf
houden, om zonder geneesheer zich
zelf en anderen bij ziekten en ongelukken te kunnen verplegen en genezen van

Dr. KERR CROSS,

53 FULL-PAGE ILLUSTRATIONS, 91 OTHER ILLUSTRATIONS,

2

MAPS.

Inspecteur van den Geneesk. Dienst
DOOR

een Oud-Arts uit de Tropen.

From Stead's Preface :

"This book is one which ought to form part of
every collection of the literature of the South African War.
First, because it gives more fully than any other book yet published an account of the
...
Boers and their leaders .......
...
Secondly, because it is only by reading this book that we English can understand
how it was that the whole non-English, world regarded with horror and indignation the
British devastation of the two Republics. For this book, translated into many languages, has
been the chief source from which the European peoples drew their ideas of the Boers and
their leaders . . . . . ..........
And when the United States of South Africa come into existence, both Briton and
Boer will look back with honour and reverence and gratitude to the Founders of the New
Commonwealth, the Heroes of the late War, whose story is told in this volume, which it
is my privilege to commend to the attention of my countrymen."
JANNUARY

1903.

WILLIAM T. STEAD.

2de Druk.
Prijs, in souple linnen band, geschikt
om steeds in den zak te dragen
f 2.50.

11111111.111.

Geen beter cadeau voor
een jongen dan het boek van :

Dr. KARL MAY

Het geheim
den Winn Bison.
16 platen, pim. 500 bladz.
Geb. f 2.90.
2e. Druk.

Gebonden in linnen band, flinken druk op zwaar kunstdruk papier, groot royaal
formaat, met 144 platen en 2 uitslaande kaartjes, prijs 5 SHILLING.
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ , NEDERLAND".

's-Gravenhage—Pretoria.

Dit werk isgeheel in het
genre WORISHOFFER.
In enkele maanden was de
le druk totaal uitverkocht.
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Niet in den Handel.
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Verschijnt maandelijks.
Voor Belgie:
postabonnement frs. 2.75
ADVERTENTIEN
25 Ct. per regel.
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Uitgevers-Maatsehappij „Nederland". — ' s Gravenhage, Dordt, Pretoria.

Groepssecretarissen

of het Algemeen
Secr. te Dordt.

iriffirraT50-7,7iimitituaiutiouniorna

4111tplitifinitfhtfultuitifiTiliffilowilt111 •

Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Groep Nederland: Prof. Mr. MT . VAN DER VLUGT, Leiden ; Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE, Dordrecht ; P. J. DE KANTER,

Dordrecht, Seeretaris-Pennin,gmeester; Jhr. Mr. 0. VAN NISPEN TOT SEVEN \ ER, Nijmegen.
Voor Groep Belgie: Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Gent; HIPP. MEERT, Gent ; L. H. SMEDING, Antwerpen, J. , DE VRIENDT,
Schaerbeek bij Brussel.
Voor Groep Ned. Oost-Indie: Jhr. 0. VAN DER WIJCK; J. M. PIJNACKER HORDIJK ; Mr. C. Th. VAN DEVENTER ; H. D. H.
BOSBOOM, alien te 's-Gravenhage.
Voor Groep Suriname : Jhr. Mr. J. L. W. C. VON WEILER, Rotterdam ; W. H. V. Graaf VAN HEERDT TOT EVERSBERG, 's-Gravenhage.

Alle stukken betreffende NEERLANDIA te zenden aan den hear C. TAN SON, Dubbeldam bij Dordrecht.
111■11.1

De aloude ondernemingsgeest is opnieuw ontwaakt, de oude stam schiet nieuwe
loten, getuigende van jonge kracht en belovende voor de toekomst.
KONINGIN WILHELMINA,

bij de inwijding der Nieuwe Beurs.

■.■

INHOU D : -13ERIciur.
ZUID-AFRIKA. (Na een par.) — NEDERLAND.
HOOFDARTIKEL.
Nederlandsche Taaleursus te Smyrna.
(Verslag der Al Verg. van Groep Nederland I, door C. VAN SON.) — VLAANDEREN. (Dagorde der Verg. te Oostende. — Bij onze
Noorderbroeders.
Ooze Consuls, door EM. H. T ' SJOEN.) - - OOST en WEST. (De Ned. Taal onder de Indo's, een verzoek om
stern. -- Groep Ned. Indio. -- Afdeeling Batavia.) -- INGEZONDEN. door __nit. R. L. ScaoLTEN., Mr. A. PR kYON VAN ZUYLEN CII
w. Rti ERs).
MEDEDEELINGEN. - UIT DE
AFDEELINGEN. - BOEKBESTREK1NG. (Groot-Nederland en Vlaanderen. — ALLERLEI.
TLIDscumPrEN. - NIEUWE LEDEN. - BERICHT. - ADVERTENTIÈN.

BERICHT.
De leden van Groep B. warden verzocht kennis
te nernen van de dagorde van de Algemeene
Vergadering te Oostende op 5 Juli a. s.

r

wee dingen trekken op di oogenblik de aandacht van
r velen, binnen en buiten het Verbond. Dat zjn de
kwesties onzer buitenlandsche vertegenwoordiging en
die van het Nederlanderschap in den vreemde. Of daarbij
altijd, van meet af, overal, juist work geoordeeld, met
volkomen kennis van zaken, in en buiten de praktijk,
dat is betrekkelijk bijzaak. Hoofdzaak is voorloopig opgewe to eerlijke belangstelling.
Zoo rekent Neerlandia het zich een eer haar kras wooed
als naschrirt op den ingezonden brief van onzen Consul op

Barbados, openlijk in te trekken, voorzoover dit een aantijging zou kunnen schijnen tegen den persoon van dien
Consul zelf. Niets was trouwens minder haar bedoeling.
Deugdelijke inlichtingen hebben haar bovendien overtuigd
dat de heer Hiinschell of bij diens afwezigheid zijn vertegenwoordiger, herhaaldelijk Nederlanders op voorkomende
wijze diensten hebben bewezen. Verder is de opmerking gemaakt flat op Barbados waarschijnlijk niemand hoilandsch
verstaat dus geen hollandsch sprekend nederlandsch
vertegenwoordiger kan worden geeiscbt. Goed. Maar het
stukje over Barbados is slechts eeu toevallige aanleiding
geweest, niet een op zich zelf staand buitengewoon geval.
De vele klachten van landgenooten over onze vertegenwoorwaar
laten geen twijfel of wij liggen dikwUls
dl 111
konden varen.
•
voor stroom
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Daarop komt het aan
Is ergevaar voor het Verbond ; eenzijdigheid ? Zeker zijn klagers stain niet ambtsbetrekking tot Buitenlandsche Zak en
zijn klagers zijn de landgenooten, ter wine van wie, althans
voor een deel, Buitenlandsche Zaken in den vreemde mannen
op post zet. De Nederlanders bur i1 ons land zijn wellicht sours
mede de schuld van slechte verstandhouding ; hun gebrek
aan vereenigingsleven kan, het wordt beter, uitvloeisel zijn
van smalbegrip. iviag dus het Verbond onvoorwaardelijk
altijd de onpartijcligheid, beter nog de objectieve juistheid,
aanvaarden der ingekomen grieven? Maar omgekeerd : wordt
de Regeering altijd onpartijdig objectief juist ingelicht P
Isofficieele waarheid geen bastaardwaarheid ?
Door de kolonie te Konstantinopel wordt steen en been
geklaagd Zij wendt zich tot het Verbond, als haar natuurliken steun. En het Verbond zou zijn plicht verzuimen als
hetook dezen niet allesdeed wat het kon. Toch, in dezelfde
dagen dat de kolonie snakt naar eene a-ndere vertegenwoordiging, naar eene die haar kracht door eenheid geeft, wordt
diezelfde vertegenwoordiging openlijk geprezen als krachtig
en beleidvol optreder voor Nederlandsche handelsbelangen.
Liever dan vroeger van den blaam, maakt Neerlandia hi
gewag van denlof. Voor• haar zijn de kwesties onpersoonlijk.
Maar waarom zou geschiktheid en ongeschiktheid niet
kunnensamengaan ? Best mogelijk dat een gezant knap en
doortastend blijkt plotselinge verwikkelingen als beslaglegging of zoo iets Men zou haast zeggen als hij dat niet was,
deugde hi' niet. Natuurlijk zijn al onze gezanten zoo; golfbrekers
•
maakt men altijd sterk, juist met het oog op stortzeeen.
Maar tractaten en verwikkelingen komen zelden voor en
de gezanten van vroeger zijn de gezanten van nu niet ; de
sleutels van de Sont liggen niet meer in het LT. Men kan het
betreuren, maar een feit is het dat de tegenwoordige gezantenvan Nederland,behalve hun zoogenaamde wereldpolitiek, de tank ook hebben our aan het hoofd te stain
van deNederlandsche kolonie. Zij hebben de taak, die sommigen tot eigen eer en tot bloei hunner landgenootschappelijke omgeving zO6 opvatten, Nederlands handel en fabriekwezen, zijn kunst, zijn wetenschap, in den vreemde op alle
mogelijke wijzen te bevorderen en te doen waardeeren.
Ziej moeten de enkelingen, die our hen heen op antler
wijze, maar ook eervol, het moederland vertegenwoordigen,
vereenigen en met raad en daad bijstaan, niet van duizelingwekkende hoogte, maar als eerste onder gelijken ; hoogheid
van karakteren levensopvatting bij hoogheid van ambt,
waarborgen tegen ongewenschte gelijkstelling. Een goed
gezant, die zich Nederlander voelt en de kleine middelen
waardeert waarmee zijn kleine land en y olk een goeden,
eerlijken naam moet handhaven, is voor ons meer waard
dan voor andere, grootere landen. Wij toch moeten dubbel
woekeren, omdat onze mild In spaarzaam zijn. Zullen de
Nederlandschegezanten in de oogen van het Nederlandsche
y olk meer zijn dan een weelde, dan standvertoon, zullen zij
eene beteekenis herkrijgen die het y olk dat zij vertegenwoordigen hun thans slechts uit sleur toekent, dan is het
noodig dat
alien doers wat enkelen thans tot hun to
rekenen, en wat sommige Consul-Generaals of Consuls doers
Waarbij het Verbond wordt geklaagd dat hier de oprichtiny' van een Nederlandsche Kamer van Koophandel wordt
tegengewerkt, ginds het lidmaatschap van het A. N. V. volstaat voor ongenade, daar deugen minstens kolonie en gezant

niet te zamen of heerscht er betreurenswaardig misverstand.
In elk geval — en om hengsel draait alles — de Nederlandsche belangen ter plaatse worden grootelijks geschaad.
Dat wij niet overal onbezoldigde consuls kunnen machtig
worden die onze taal verstaan, ligt voor de hand. Niet dat
is de grief, ofschoon het stuitend klinkt wanneer op het
kantoor van een Nederlandschen Consul bij diens afwezighi Him it op een hollandschen brief kan antwoorden, wel
op engelsch, franscb, spaansch, duitsch, noorsch of zweedsch.
Degrief is dat althans vroeger onverantwoordelijk met onze
consulaten is omgesprongen, adres aan het beruchte geval uit
Tripoli, en dat na zulk een gebrek aan ernst, bij het Nederlandsche y olk niet het noodige vertrouwen is overgebleven.
Over het Nederlanderschap in den vreemde een volgenden
keer. Nu echter nog een woord van waardeering voor
Groot-Nederlanden Vlaanderen, twee maandschriften, wier
tit is van omschrijving ontslaan. Achter den ploeger loo
de zaaier •; waar het A. N. V. devoren openreet, daar
strooien anderenhet zaad, dat welig op moog schieten.
ZOO moest het zijn en zoo zal het wezen in sterker mate.
Geest en stof, altijd in wisselwerking, zijn de onmisbare
factoren voor elk hooger leven. Waar het stamleven is wakker
•
geschud, daar komen de boeken, de
dragersvan de gedachte
daar volgen ook, maar op afstand en voorzichtig, handel
en "nijverheid. Z66 zal eens het A. N. V. nieuwen prikkel
hebben gegeven aan den Nederlandschen stam, na het geestelijk ook op het stoffelijk gebied. Vlaanderen staat dichter bij
ons dan ooit sedert eeuwen • het is bo y endien de schakel
geworden s, ,hen Zuid-Afrika en Nederland. Want de beschaving van denVlaniing, zijn onderwijs vooral, staat den
Afrikaander nader dan de onze. Dat zal waarschijnlijk weer
blijken na dr. Viljoens bezoek aan Gent. Zoo wordt het
waarheid dat wij elkander noodig hebben en dat elk deel
van den Nederlandschen stam te geven heeft en ook te nemen.
Groot-Nederland, onder redactie van Cyriel Buysse, Louis
Couperus en van Nouhuys, mist nog, maar zeker niet voor
lang meer, zijn redacteur voor Zuid-Afrika. Dan omvat het ons
heele taalgebiecl. Trlaanderen beoogt hetzelfde, voornamelijk
voor Zuid-Nederland. Beide uitgaven, waarvan in dit nummer
het prospectus wordt geplaatst, worden door bet Hoofdbestuur
van hetA. N. • met ingenomenheid aangeprezen.

Nederlandsche as cursus te Smyrna.

O

nze Consul-generaal te Smyrna, !Mr. J. E. de Sturler,

het 29 April j.l. in tegenwoordigheid van het hoofd
van het „College du Sacre-Coeur" een cursus voor de
Nederlandsche taal geopend met 12 leerlingen.
Hij lucid bij die gelegenheid de volgende toespraak :
Het is mij eene bijzonder aangename tevens vereerende tank
dezen cursus in de Nederlandsche taal te molten openen.
Ik roep U de eerste leerlingen van dezen cursus, een hartelijk
welkom toe. Het goede voorbeeld door IT gegeven moge vele
anderen van onze Kolonie tot navolging opwekken.
. Het verbeugt mij ook onder U te zien eenige niet-Nederlanders, die zich met U hebben aangesloten our de Nederlandsche
taal te leeren. Ik ben er van overtuigd, dat het blijken zal, dat
de kennis van onze taal ook hun later van veel nut zal zijn.
Voor elk Nederlander is de kennis der eigen taal onmisbaar
het yolk, dat zijne taal verwaarloost is ten onder an bestemd,
want de taal is gansch het yolk; de taal zit in ons bloed, zij is
een onvervreemdbaar deel van ons zelf, van onze zelfstandigheId,
zij drukt het zegel op onze nationaliteit.
De eigen taal is eigen leven, de hartader van een krachtig ontwikkeld nationaal zelfbewustzijn, de rijke bron, die voedt en onderhoudt de gevoelens van liefde en trouw voor het vaderiand
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voor onze aangebedene Vorstin, voor ons volkskarakter, voor
onze vrijheid en voor onze geschiedenis.
Bij het openslaan van het algemeen geschiedboek der volkeren
blijkt het, dat het Nederlandsche yolk er eene belangrijke plaats
inneemt. Wij hebben recht fier te zijn op onzen stam, op onze
gesithiedenis, op ons verleden en ons heden!
Hoe wilt ge anders dan in de eigen taal de geschiedenis van
het Vaderland beter leeren kennen, beter begrijpen de roemrijke
laden der voorvaderen in hun langen en heldhaftigen strijd voor
vrijheid en recht, beter beseffen den machtigen invloed, dien het
kleine Nederland op geestelijk en wereldlijk gebied heeft uitgeoefend, de hoogeplaats, die het ingenomen heeft en nog inneemt
in beschaving, wetenschap en kunst?•
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Monsieur le Consul-Wnfral,

es vous
Ares les belles et encourageantes paroles par les
venez d'inaugurer sears futures etudes, veuillez permettre aux
eleves qui ont aujourd'hui l'inapreciable privilege de commencer
leur premier cours de langue Neerlandaise, institue grace a votre
•
paternelle sollicitude et a votre bienveillante initiative, de vous
en exprimer Coate leer reconnaissance.
Ces sentiments de reconnaissance resteront toujours graves dans
le Coeur des eleves reunis aujourd'hui autour de vous, Cant dans
celui de ceux qui ont le bonheur d'être Nóerlandais de race et
de naissance , que dans celui de ceux appartenant a une nationalit ó
etrangere. Les premiers sont heureux et hers de l'occasion que
vous leur offrez de connaitre leer belle langue nationale, la langue
„Europa zag, verbaasd, het rijzend wonder wassen. -de leurs ancetres, la langue de leur patrie; et les seconds apprecient
„Het ongekend kleinood, verscholen in moerassen,
hautement la circonstance heureuse qui se presente a eux pour
„Uit weer en Bras geweld • — dat, onbevlekt en schoon,
apprendre et approfondir la connaissance dune langue qui eat
„Welhaast als keurgesteent zou vonklen aan haar kroon."
un jour etre utile, en egard aux rapports, de jour en jour frequents
Die kennis moet noodwendig in U het gevoel van liefde en de la Hollande avec ce pays.
eerbied voor ons grootsch verleden verhoogen en IT met recht-Votre nom, Monsieur le Consul-General, restera desormais
matigen trots vervullen tot ons y olk te behooren.etroitement associó a la fondation du premier cours de langue
En dit, ik ben er van verzekerd, zultge ondervinden, indien Neerlandaise qui ait etó institue a Smyrne depuis que les Holgij nader kennis gemaakt zult hebben met die machtige rij van landais s'y sont etablis. Pour repondre a vos vues patriotiques
kloeke gestalten uit onze geschiedenis. Willem de Zwijger, de en même temps que paternelles, nous ne saurions mieux satisVader des Vaderlands, met zijne zonen
dea Prinsen
Maurits
•
votre plus cher
faire
desir, qui esten
la prosperite
de ce cours,
Frederik Hendrik, aan de spits der edele Oranje-Vorsten •; de de qu'en vous promettant d'y etre assidus et de deployer thus nos
Witten, de Trompen, Piet Hein, de Ruyter, de Evertsen, Heems- efforts pour nous perfectionner bientOt dans la langue Neerlandaise.
kerk, de Houtmans, Koen, de Groot, Vondel, Spinoza, Boerhave, Nos devoirs de reconnaissance envers vous, Monsieur le ConsulRembrandt, Van der Helst, Potter, enz. te veel om ze op te General, ne doivent pas nous faire oublier ceux que nous axons
noemen, namen die U thans nog weinig bekend zijn of vreemdcontractes envers le respectable Superieur de ce College, qui nous
in de ooren klinken.a si genereusement offert son hospitalitó ; Mr. Eug. Poulin, le
„Het zij groot in alles waarin ook een klein volk groot kan digne pretre qui est a la tete de cet ancien Etablissement d'education
zijn." Ziedaar de schoone en profetische woorden in de proclamatie et d'instruction, nous permettra de lui offrir nos remerciements
van Hare Majesteit de Koningin Weduwe-Regentes aan den les plus respeetueux.
vooravond van den onvergetelijken, lane verbeiden dag, waarop Enfin nous ne saurions remercier mieux le directeur de ce cours,
onder vreugdevuren en kanongebulder, beijaardspel en klokgelui, Monsieur T. Kats, qui a bien voulu consentir a nous consaerer
overstemd door het gejubel van het gansche y olk, de aange-son temps et ses peines pour nous initier a la connaissance du
•
bedene Oranjetelge als Koningin der Vrije Nederlanden den erfe•
Neerlandais,
qu'en lui assurant
que les eleves sauront se rendre
liken Croon Harer doorluchtige Vaderen besteeg.
dignes du maitre.
In die woorden list eene belofte, eene opwekking tot jong- En commencant aujourd'hui nos etudes, nous les entreprenons
Nederland. Op ons rust de heilige vaderlandsche plicht die be- avec toute l'ardeur que nous inspire la precieuse sollicitude qu'ont
lofte gestand te doen, en met bet geschiedboek in de hand het eu pom- nous le digne representant en cede ville de la Gracieuse
voetspoor der voorvaderen te volgen, het door hen aangevange n
Souveraine des Pays-Bas, le venerable Superieur de ce College et
werk rusteloos voort te zetten.le savant direeteur de noire cours.
Onze roeping, hoe Berin g ook in zielental onze natie moge zijn,
is groot en verheven, niet alleen binnen het grondgebied in Europa,
De heer De Sturler schrijft, dat onder de leerlingen zich
doch ook in onze B . zittingen van Oost- en West-Indi c waar bijna een viertal niet - Nederlanders bevinden, betgeen voor de ver40 millioen onderdanen, van onderscheidene rassen en godsdiensten, breiding onzer taal zijn nut kan bebben. Het volgend jaar
erbi Koningin als Opper-Souvereine erkennen.
H. M. onze geedigde
zullen er nog 5 of 6 nieuwe leerlingen bijkomen. Er wordt
Ook in die Bezittingen is een ernstig streven naar kennis en
3 uren in de week .les gegeven en elke leerling betaalt
verbreiding van onze rijke en kernachtige taal merkbaar, en
eveneens in de Vereenigde Staten van ' Noord-Amerika, waar fr. 10.-- per maand ; onvermogende leerlingen behoorende
Nederlanders de eerste kolonisten waren en waar tot op den tot de Nederlandsche Kolonie worden kosteloos toegelaten.
De leer- en leesboeken worden door den beer De Sturler
huidigen dag de onuitwischbare invloed van onzen stam op staatsinrichting en godsdienst nog merkbaar is. Een eer is het daar gekozen, opdat het onderwijs met het oog op de verschillende
van Nederlandsche afkomst te zijn !
godsdienstige belijdenis der leerlingen (Protestanten, KatboIk zal thans niet spreken van het Afrikaander yolk van Hol•lieken, Grieksch-Orthodoxen en Israelieten) zuiver neutraal
landschen stam, bij hetwelk het Nederlandsch van Kaap tot Zam- doch nationaal blijve.
besi als verkeerstaal geldt. Wij behoeven niet te vreezen dat onze
dat te Smyrna een geregelde
Het is voor de eerste lay Bat
taal daar verloren zal gaan.
cursus
in
de
Nederlandsche
taa,1
gegeven wordt en onze
Oprecht verheug ik mij in het verblijdend feit, dat door U de
behoefte wordt gevoeld de el en taal, de taal der voorvaderen, te ver- Consul - generaal is voornemens nu en dan de lessen bij te
staan, waardoor. naar ik ho en mag, de onverantwoordelijke verwaar- wonen om de jongelui aan te moedigen en onder hen een
loosen van onze taal in deze kolonie tot het verledene behooren zal. goeden geest en belangstelling gaande te houden.
Onder de degelijke leiding van den heer Th. Kats, die door
De heer De Sturler eindigt ziejn schrijven aldus
deze vaderlandslievende taak met zooveel bereidwilligheid en ijver „Meer en meer begint bij de kolonie — die totaal over
op zich te nemen, zich betoont te zijn een fined Nederlander en de 300 leden telt — bet nationaal bewustzijn weer walker
aanspraak heeft op ons aller hartgrondigen dank, heb ik alle te worden. Bij feestelijkheden zag ik van publieke gebouwen
vertrouwen te molten verwachten, dat gij binnen korten tijd zoover
allerlei vlaggen, behalve de onze wapperen ; ik be hierover
zult ziin gevorderd, dat ik, in onze eigene taal tot IT sprekende,
met
de betrokken personen gesproken en nu ziet men ook
door U verstaan moge worden.
Een voor van oprechten dank ook aan den Superieur, den onze via onder de andere. Bij eenige muziekkorpsen waren
beer Eng. Poulin den eerwaardigen Priester, die aan het hoofd van onze volksliederen (Wien Neerlandsch bloed en Wilhelmus)

staat en
die ons
voor dezen cursus onbekend
dit oude College
du
Satre-Coeur
• ; ik heb hun de muziek gegeven en nu hoort men
op zoo liefderijke wijze gastvrijheid in tine inrichtIng heeft verleend. ze af en toe spelen.
Ik verklaar thans dezen cursus voor geopend en uit den wensch
Zoodra een gunstige gelegenbeid zich voordoet, zal ik
dat hi' voor onze Kolonie in de eerste plaats goede vruchten hier een afdeeling Smyrna van het A. N. \T . oprichten, een
moge opleveren.
zelfstandige afdeeling, niet tot Konstantinopel behoorend, de
Een der leerlingen, Daniel, Graaf de Hochepied, beantwoord- kolonie wil dat Hever."
Zulk een consul strelit anderen ten \Tool-bee-Id.
de deze toespraak al us •:
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Na een jaar.
ekeeennd aahri goenlsedleann,ddawtatse vParieltoeleina
e
vlern
ede erdasgheteet
herdenking niet veel te merken. Teeken van verflauwde
belangstelling in Zuid-Afrika Misschien ook. De spanning
heeft zoo lang aangehouden. Toch zal bij vele bladen wel
de reden van het zwijgen zijn geweest, dat ziej die pijnlijke
herinnering niet wilden verlevendigen.
Wat een tijd van bitterheid was dat hier te lande een
jaar geleden ! De verbazing, de ontgoocheling, de vernedering, dat er vrede gesloten was op zulke voorwaarden !
Maar sinds dien hebben wij bete leeren oordeelen. Wij weten
nu, dat een deel van de voormannen der Boeren, te ereeniging vergaderd, overtuigd was, dat ,,met den oorlog
-voort te gaan" alleen kon otrekken tot den maatschappelijken
en stoffelijken ondergang" van de Boeren die nog te velde
warm en tevens van het nageslacht, waar immers de vrouwen
en kinderen verkwijnden in de kampen. wij weten, dat
de overigen, die ondanks alles wilden doorvechten, om de
eendracht onder het trouwe deel van het yolk te bewaren,
zich er bij neerlegden en mede het besluit van Vereeniging
onderteekenden.
Wat heeft dat jaar voor de Boeren gebracht Vooral
teleurstelling, want de Engelschen zijn hun beloften niet
nagekomen. In de eerste plaats niet op het stuk van de
amnestie voor de rebellen. lndien 't niet zoo hadden op
te vatten, dat de Boeren, alles • in aanmerking genomen,
vrede sluiten moesten, en wel op de voorwaarden, die de
Engelschen hun aanboden met de bepaling dat die voorwaarden zoo en niet anders aanvaard moesten worden, dan
zou hun voormannen het verwijt treffen, dat zij voor hun
rebellen-bondgenooten niet goed. hebben gezorgd.
Het is waar, Lord Kitchener — en naar 't schijnt ook
Lord Milner — heeft mondeling een belofte gedaan, die
mannen van eel onder elkaar als voldoende mogen beschouwen,
maar de Afrikaanders he ben een eeuw gehad om te ondervinden hoe de En is doen met beloften verbintenissen,
tegenover de Afrikaanders aangegaan. De Boeren te.Vereeniging, en in de eerste plants de mannen uit hun midden
die met Kitchener en Milner• de onclerhandelingen voerden,
hadden met die mondelinge belofte geen genoegen molten
eischen
nemen. Zij hadden 't zwart op wit moeten
, en dan
in stelliger vorm clan Kitchener 't beloofd heeft. Zij hadden
de rebellen niet aan het woord van den Engelschman mogen
toevertrouwen.Dit is een onbegrijpelijke,een onvergeeflijke fout.
Wij bedoelen • dat zou 't zijn, indien Kitchener en Milner
niet beslist geweigerd hadden zich schriftelijk te verbinden
en de onclerwerping voor de Boeren niet onvennijdelijk was.
Maar hadden de onderhandelaars geen scherper en uitvoeriger
onischrijving kunnen verkrijgen — niet in het laatste bediljf,
want toes kon het aanbod der Engelschen slechts met ja
of neen word beantwoord — b.v. in zake de verklarinc,
die de krijgsgevangenen moesten afleggen, het HollandscCe
onderwijs, de geldelijke verplichtingen van Engeland? Zij
hebben er, de braven, misschien niet aan gedacht en alweer
op de edelmoedigheid van den vijand gerekend.
En het gevolg is geweest, dat men de krijgsgevangenen een
eed van trouw heeft opgelegd of, toen dit onrecht tot een
schandaal werd, hen een verklaring laten teekenen die
nauwelijks minder in strijd was met de beteekenis, die de
Boeren te Vereeniging aan de bepaling te dien opzichte
hadden gehecht. Nog waren er eenige weken geleden in
Indie 600 Boeren, die as eed noch verklaring wilden en
nu, na een jaar van vrede, -nog in ballingschap zijn.
)eilde 3

Wat er van het onderwijs in het Hollandsch is geworden, weten *) En de geldelijke verplichtingen van
Engeland ! Het zou een klucht zijn, ware de ernst niet zoo
droevig, zoo als de Engelsche regeering met het geld.
gegoocheld heeft. De gift van drie millioen pond wordt versnipperd door een buitensporige verkwisting in het bestuur van
de repatriatie, en van het armzalige beetje dat de Boer als
onderstand er uit geniet moet hij veelal nog een schuldbewijs
afgeven. Dan zou Engeland nog leenen, renteloos in den
aanvang. Maar dat deed 't eerst eenvoudig niet. Later liet
't er
• zich toe vinden, schoon er zeer partijdig geleend werd,
maar het bedrag, dat er voor uitgetroliken is, komt voor
rekening van Transvaal. Het staat op zijn leening ! In het
geheel vijf-en-zestig millioen pond sterling, 780 millioen
gulclen moeten de twee oude republieken leenen. En daarvan
komt slechts een gering eel in
in openbare werken die
landen zelf ten goede. Zoo worden de zegeningen van het
Britsche bewind als een zwaar wicht op de republieken gelegd.
Maar de Boeren hebben geen schadeloosstelling voor hun
vernielde huizen en geroofde of geslachte vee gekregen. Ziej
he be vergeefs om uitbetaling gevraagd van de schuldbrieven, die de regeering der Z.-A. Republiek voor gekommandeerde goederen afgegeven heeft. Met de grootste
moeite krijgen zij eindelijk na lang wachten — en nog
moeten velen wachten — betaliug op de schuldbewijzen van
de Engelsche militaire overheid.
En om de maat vol te meten is er een ongekende droogte
in Zuid-Afrika geweest, voor een groot deel te niet doende
wat de Boeren, meest Lo behoorlijk ploegvee, met eigen
bandenarbeid gezaaid hadden. En al de oude ziekten die
paard en vee in Zuid-Afrika bezoeken, nieuwe ziekten
die de Engelschen er met hun vee en paarden ingevoerd
hebben, zijn verwoestend rondgegaan.
• van zooveel beproeving en
drie jaren
Moest het yolk
•
onafhankelijklieid,
ontbering, beroofd van bun dierbare
wonende in de puinhoopen van hun woning of in plaggenhutten tenten, zonder vee, met verdorven oogst en den
last van schulden ziende toenemen, most dat yolk niet gaan
wanhopen
Maar dat yolk wanhoopt niet. Hoor wat volgens een
onzer groote bladen — een Vrijstater on an schreef: Onze
menschen hebben het hard •; toch wachten zij niet meer op
trachten zich zelf te helpen.
hulp, maar gaan wee ken
„Als ik Lie hoor met hoe min het yolk zich behelpt,
hoe hard zij werken, hoe vol moed en determinatie zij zijn
en blijven te midden van, men zou haast denken, onoverkomelijke moeilijkheden, dan groeit de trots in mi.j voor dat
y olk, onoverwonnen en onverwinbaar." En uit Transvaal
dezelfde boodschap • „Te midden van alle ellende toont het
yolk dagelijks meer karakter. Ik vrees voor niets.''
En die getuigenissen staan niet alleen. Karakter toonen
de Boeren doordat zij de boel flunk aanpakken. Vroeger
hoefden zij niet zelf te werken. Zij hadden hun Kaffers. Zij
badden hun vee om te ploegen, hun paarden om voor den
wagen te spannen of er vlug op te springen. Maar Kaffers
om voor hen bet land te bebouwen waren er nu nauwelijks
te krijgen, en velen hadden geen geld om ze te betalen. Er
was een vee, of dat er was stierf, en met de paarden was
't evenzoo. En nu spanden man, vrouw en kinderen zich
zelf voor de ploeg, of men leende elkaar het enkele span
ossen dat er was, en liep Leff vele mijlen om van het
repatriatiedepot het noodige te halen.
En al maanden lang zoeken de Boeren zich van de
hulp van de Engelsche regeering te ontslaan, hulp van
Danaers ook. Zij willen weer op eigen beenen staan. Konden
zij op hun land maar wat "neer geld krijgen, niet van de
Engelschen tegen hooge rente en op korten termijn, zoodat

Onze verwachtin g in het vorige rummer uitgesproken, dat de
synode der Vereenigde Kerk te Pretoria zich de zaak van het rationale
onderwijs zou aantrekken. is sedert uitgekomen . De kerk gaat eigen
scholen oprichten. De Hollandsche kerk in den Vrijstaat heeft ook
stelling genomen.
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zij gevaar loopen hull kostbaar bezit te verliezen, maar van ledig ingelicht zitju voorts dat bet Afrikaander yolk een
vrienden. Waarom springt Nederland hun niet bij? Het is yolk van eigen beweging is, aan oils verwant maar veel
geen liefdadigheid die zij vragen, want zij bieden hun grond, van ons verschillende en dat het aanspraak heeft op wat
die zooveel meer waard is dan wat
leenen will en,
vertrouwen.
onderpand. De Engelschen weten wat die grond waard is
Zijn er niet al heugelijke teekenen? Bij verwaarloozing
en leenen graag. Maar het is de oude bangigheid en traag- van de landstaal leggen de Boeren zich niet neer. Hoeveel
heid en gebrek aan inzicht die ons y olk weerhoudt. Weer eenvoudiger
goedkooper zou 't wezen het kostelooze staatsdreigt een prachtige gelegenheid om tot wederzijdsch belang onderwijs voor hun kinderen aan te nemen ! Maar zij gaan
de Boeren te helpen ons land te ontglippen.
eigen scholen oprichten.
Karakter toonen de Boeren ook in hun houding tegenover
In de pers spreekt de oude bevolking al met vaste stem
handsoppers en Nationale Verkenners. laten deze on- haar gevoelens uit, en — het zit; erkend — het Engelsche
waardigen of afgedwaalden weer tot hun gemeenschap toe — bestuur, hoewel het een wet heeft afgekondigd waarmede
overwinnende hun verachting, maar met het oog op bet elke onwelgevallige uiting kan smoren, laat de bladen
de toekomst, die het y olk weer vereend moet zien — alleen grooie vrijheid, voorloopig, althans. Bij het bezoek van
echter als zij berouw toonen en scbuld bekennen. Met alle Chamberlain hebben te Pretoria en vooral te Bloemfontein
anderen, en in elk geval met de voormannen der verraders, de voormannen der Boeren hun grieven
eischen waardig
wil het trouwe deel van het y olk Diet meer te maken bebben. en krachtig openbaar gemaakt. Op de synode der GereforMaar is het dan karakter toonen, dat de Bocren met meerde kerken van Transvaal en Vrijstaat is mannelijke
•
de Engelschen toonen te willen samenwerken ? Is 't niet of zij taal
gehoord.
al te spoedig vrede hebben gevonden met het verlies van
Het is een geweldige taak, die de Boeren nog wacht —
hullonafhankelijkheid? Hoe konden zij zich zoo snel met de te zorgen dat
watterputters en houthakkers
niet
roovers van hun land, de hartelooze vijanden van dezen worden in hun eigen land, de eendracht hun verdeelde
vreeselijken oorlog verbroederen ! Zoo beeft men algemeen gelederen te herstellen, bestuur van eigen zaken te verkrijgen -gedacht, met weinige uitzonderingen, en het is gezegd ook. maar er zit een stille, geweldige kracht in dat yolk. WuEenigen tijd geleden verscheen in de pers nog het oordeel vreezen niet.
van een bekenden Ier. Hem had de houding van de Boeren
na den oorlog pijnlijk verbaasd. Hoe konden zij ! Neen, dan
was het Iersche yolk toch 'ran een and slag. Dat was te
trotsch om met de Engelsche onderdrukkers samen te werken.
Maar wij zijn nu geen half jaar verder en de Engelsche
regeering van dwang heeft Veen trouwer bondgenooten dan
de Ieren. Ieren zijn tot de politick de
van
• bekeerd.
Boeren
Zij hebben ingezien, dat zij wrokkende en dwarstrekkende
niets gedaan kregen. Zij beproeven 't nu anders, en 't heeft
alien schijn dat zij er wel bij zullen varen. Geven zij daarom
hun streven naar zelfstandigheid op ? Geenszins.
De samenwerking van de Boeren met de Engelschen is
Algemeene Vergadering van Groep Nederland,
politick, „Bealpolitik", die immers tegenwoordig alle
gehouden 23 Mei te Dordrecht.
kabinetten gehuldigd wordt. En waarlijk, de Boeren kunnen
zich •rechtvaardigen met een beroep op de werkelijkheid!
Willen z'tj na den staatkundigen val ook maatschappelijk
een beter bewijs voor den toenemenden bloei van groep
met ondergaan, dan moeten zij den vijand, die hen onder
Nederland, dan deze algemeene vergadering, welke
den druk heeft, te vriend houden. Recht is van hen niet te
druk bezocht was en afgevaardigden uit verschillende
verkrijgen. Schadevergoeding, die zij mogen eischen, krijgen oorden des lands had saamgebracht.
Vertegenwoordigd waren de afdeelingen : Amsterdam
zrj- niet. Dan maar
samenwerking langzaamaan het verlies
ingehaald. Geven de Boeren daarom de toekomst prijs ?
Arnhem en omstreken, Dordrecht, Fivelingoo (Appingedam
In bet besluit, waarin Boeren te Vereehiging recht- en Omstreken), 's-Gravenhage, Haarlem en Onistreken, Hoorn
vaardigen waarom zij den strijd opgaven, heet het in den en Omstreken, Burgerafdeeling Leiden, Studentenafdeeling
aanvang •: „ Ons yolk toch heeft steeds gemeend, dat, niet Leiden, Nijmegen en Omstreken, Oostelijk Flakkee, Rotteralleen op growl van recht, maar ook van de groote stoffelijke dam, Schiedam, Studentenafdeeling Utrecht.
en persoonlijke opofferingen voor zijne onafhankelijkheid Van het bestuur woonden de vergadering voorzitter,
gebracht het een gegronde aanspraak op [de] onafhankelijkbeid secretaris, penningmeester en de heeren Th. Nolen, Marc.
he ft En aan het slot •: „Deze verg-adering van afgevaardigden Emants en Dr. H. J. Kiewiet de Jonge.
drukt haar vertrouwen uit, dat toestand, thans in 't leven Bij aanvankelijke ontstentenis van den voorzitter opende
geroepen door de aanname van het voorstel van Zr. Ms. laatagenoemde te elf uur de bijeenkomst, er in zijn welkomstregeering spoedig op die wijze moge verbeterd worden, dat woord op wilzende, dat het Verbond zich langzaam nit den
ons y olk daardoor zal geraken tot het genieten van die "level van algemeene beschouwingen begint vast te hechten
voorrechten, waarop het, op grond niet alleen van zijn ver- aan daden. Er is jets tastbaars verkregen, dat ingrijptin
leden, maar ook van zijne opofferingen in dezen oorlog, de belangen van den Nederlandschen Stain. Alles wijst er
rechtmatig aanspraak meent te kunnen maken." Wat zijn op dat men het Verbond begint te waardeeren. Vertegendie voorrechten dus ?
woordigers zijn dit jaar van verder dan ooit gekomen.
Dat is de hoop, waarmede de afgevaardigden te Vereeniging Appingedam zou een prijsverdienen
•
voor verstkomende.
afstand van hull onafhankelijkheid hebben gedaan. Dat de De tegenwoordigheid der Leidsche Studenten bewiist, dat
toestand spoedig verbeteren zou zullen zij na dit jaar van Jong Nederland begint mee te werken, moge het zijn om
teleurstelling wel niet meer hopen. Maar gewis, een yolk later ooze tank over te nemen. Dat de Nederlandsche vrouw
dat een verleden heeft als de Boeren, dat voor zijn onaf- hier tot heden vertegenwoordigd was, wisten we, dat ze
hankelijkheid zooveel veil gehad en er zooveel voor geleden het blijft doen is een verblijdend verschijnsel. Zij toch moet
heeft, in dezen oorlog vooral en al zoo lang, dat yolk blijft het jonger geslacht leiden. Het A. N. V. blijkt inderdaad
in zijn toekomst gelooven. Die Transvaler, zijn yolk in den op den goeden weir voedende bestanddeelen worden er van
noodgadeslaande, zegt
vrees niets. Laten wij, die er alle zijden aan toegevoegd. Met een opwekking om de zaden
buiten staan, bedenken vooreerst, dat wij gemeenlijk
te zaaien voor gevoelens, die wij Nederlanders noodig hebben
eerste oordeel over de gebeurtenissen in Zuid-Afrika op om onder de groote mogendheden onze onafhankelijkheid te
Engelsche berichten vormen,
dat wij door de bank onvol- behouden en alien aansporend om gezamenlijk te blijven
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vechten voor hetzelfde ideaal, eindigde Dr. Kiewiet de Jonge
zijn hartelijk toegejuicht openingswoord.
Daarna bracht de groepssecretaris het volgend jaarverslag over 1902 nit:
Voor een land moge bet gelulikig zijn als het geen geschiedenis
heeft, voor een vereeniging is het een bewijs van gebrek aan
leefkracht als de sehrieiver van het jaaroverzicht geen gebeurtenissen
van belang heeft te boeken.
De eerste jaren was dit werkelijk het geval en het scheen wel
of de groote verwachtingen bij de stiehting gekoesterd op weinig
of niets zouden uitloopen. Maar de jaren van voorbereiding,
terreinverkenning en terreinbewerking, die van het Hoofdbestuur
inzonderheid van den stichter en leider, Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge een groote kraehtsinspanning vorderden en waarbij het niet
zoo aanstonds op tastbare resultaten kon wijzen, zijn niet zonder
nut geweest.
Uit alles toch blijkt, dat het uitgestrooide zaad begint op te
schieten.
Moest het vorig jaarverslag van eenigen achteruitgang in
ledental gewagen, verheugend en bemoedigend is het to kunnen
melden, dat het in 1902 steeg van 1903 tot 2307. De list der
Nieuwe Loden, die elke maand, dank zij de groote werkzaamheid
van menig lid, vooral van damesleden, in Neerlandia een belangrijke plaats beslaat, Z011 doen vermoeden, dat de vermeerdering
grooter had moeten zijn. Men vergete eehter niet dat door sterfgevallen en bedanken altijd een vrij groot verlies wordt geleden,
dat eerst moot worden ingehaald voordat van overwinst sprake
kan zijn.
Intusschen wanneer Groep Nederland zoo blijft vooruitgaan,
als waarvan dit jaarverslag de bewijzen mag bijbrengen, dan is
haar toekomst verzekerd en zal de kracht die van haar, den
hoofdstam, uitgaat ook de takken ten goede komen.
Daarvoor dient echter een nimmer rustende propaganda to
worden gemaakt.
Eon uitstekend middel daartoe bleek de inteekenkaart die in
elk nummer van Neerlandia bestemd voor Nederland gelegd wordt.
Zij zijn als zoovele postduiven, wier terugkomst to Dubbeldam
steeds met verlangen wordt tegomoet gezien.
Het zenden van Neerlandia aan belangstellenden gedurende
drie maanden ter kennismaking had wel eenig resultaat, maar
kon toch meer opleveren.
Als gevolg van een besluit der Alg. Vergadering in Mei 1902
word door ondergeteekende eon ledenlijst your Nederland samengesteld, een kostbaar, tijdroovend en ondankbaar work, dat echter
zijn nut heeft gohad en den leden een leiddraad word voor het
bewerken van niet-leden of het stichten eener afdeeling. Aan een
honderdtal personen word daartoe het ontwerp van een afdeelingsregiment toegezonden tegelijk met een aansporing om zich met
leden uit hun omgeving tot een afdeeling to vereenigen. Daar
de drie nieuwe afdeelingen Leidsche Studentenafd. Arnhem en
omstreken en Fivelingoo, die het voorloopig gevolg van dozen
maatregel zijn geweest eerst na 1 Jan. 1903 gestieht zijn, kan
het volgend jaarverslag daar eerst melding van maken. Mo pe het
aantal in dien tusschentijd zich stork uitbreiden. Hier mag alvast
met erkentelijkheid worden geboekt de verhoogde belangstelling
onder de Leidsehe en Utrechtsche Studenten, die in vrij grooten
getale tot het Verbond toetraden, dank hij vooral de werkzaamherd der heeren A. B. Cohen Stuart en F. R. Coors. Minerva en
de Vox, de beide studentenweekbladen geven daarvan herhaaldelijk
bewijs
Dat de Verbondsbeginselen onder de jongeren veldwinnen moot
ten zeerste worden op prijs gesteld, want zij hebben de toekomst
voor zich.

Het Bestuur onderging eenige verandering. In de Alg. Verg.
namen de heeren Mr. W. de Ridder als Penningmeester en Mr.
H. J. M. Tijssens als Seer. ontslag en werden vervangen door
de heeren P. J. de Kanter en C. van Son.
Een vacature ontstond door het overlijden van Mgr. Dr. H. J.
A. M. Sehaepman, onder-voorzitter van groep Nederland.
De Rand van Bijstand bed eenige gevoelige verliezen door het
overlijden van: Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijk, Mr. C. J.
E. Graaf van Bylandt, A. G. A. Baron Sloet tot Oldhuis en
prof. Dr. B. J. Stokvis, terwijl aftraden Mgr. Dr. J. A. H. G.
Jansen en de heer P. J. de Kanter. De laatste wegens zijn benoeming tot lid van het Hoofdbestuur. Daartegenover stond
slechts de aanwinst van Mr. W. de Ridder, oud-lid van het
Hoofdbestuur.

Als een bewijs der verhoogde krachtsinspanning van het Groepsbestuur kunnen de bijeenkomsten golden, die 4 en 18 October
met leden van den Rand van Bijstand uit verschillende oorden
des lands te 's-Gravenhage werden gehouden. Gaarne had het
Bestuur gezien, dat doze groep van invloedrijke mannen zich
zelfstandig had govormd met een oigen bestuur. Dit lukte wel
is waar niet, maar het Groepsbestuur mocht toch op beide vergaderingen partij trekken van hun mad. Op deze vrij druk bezochte bijeenkomst werden de inrichting van het Verbond, de
arbeidsverdeeling en de middelen om tot meerderen bloei to komen
nog eons degelijk besproken. In het bijzonder word van gedachten
gewisseld over het bijeenbrengen van fondsen om de Boeren
blijvend to helpen en het Hollandsch onderwijs in Z.-A. to steunen
in zijn thans meer dan ooit tnoeilijken strijd.
Ernstige aandacht word gewijd aan den toestand van ons gezantsehap to Konstantinopel naar aanleiding der onthullingen
van Dr. A. Coomans de Ruiter e. a. De groep trad in dozen
handelend op door de Regeering en de Kamers de feiten onder
de oogen to brengen.
Een der voornaamste besluiten, welke in de vergadering van
18 October genomen werden, was de benoeming eener commissie,
bestaande uit de heeren Th. Nolen en Dr. W. van Everdingen
to Rotterdam en ondergeteekende tot het bijeenbrengen van boeken
voor het stichten van bibliotheken in Z. A. en overal elders,
waar het Hollandsch element behoefte heeft aan Nederlandsehe
lectuur. Aan alle inriehtingen van onderwijs, afdeelingen van het
A. N. N. en de Z. A. V. word een rondschrijven gericht om
steun to verleenen bij dit verzamelen. Het aanvankelijk resultaat
heeft reeds de verwachtingen overtroffen en het denkbeeld doen
opperen de commissie blijvend to vestigen. Van haar toch kan
een groote kracht ten goede uitgaan doordat zij Neerland's taal en
letterkunde tot in de verste oorden der wereld tracht to verspreiden.
Wat de beide heeren to Rotterdam, wien in hoofdzaak de
biding, briefwisseling, schifting, ordening en verzending is toevertrouwd en waarbij ze door eenige bereidwillige dames en
heeren worden ter zijde gestaan, reeds tot stand braehten, niem and
minder dan Dr. Mansvelt heeft daarvoor zijn grootsten eerbied
betuigd.
*

*

Tot het levendig houden van den Nederlandschen geest onder
de Nederlanders zelven, zeker goon overbodige weelde, heeft het
afgeloopen jaar ook meegewerkt de uitwisseling van sprekers
tusschen Noord en Zuid. De kennismakingen op het Kortrijksch
Congros hebben daartoe het hare bijgedragen. Mej. Dr. J. Aleida
Nijland trad voor de Vlamingen op en sprak er over Vondel;
zuiderbroeders als Pastoor Hugo Verriest en Prof. August
Vermeylen togen naar het Noorden en hielden er voordrachten
over Guido Gezelle en de nieuwe Vlaamsche Beweging, versterkten
zoo de banden tusschen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
en zullen ongetwijfeld hebben bijgedragen tot meer onderlinge
waardeering en beter begrijpen van onze wederzijdsche taal- en
stambelangen.
Het zal echter noodig zijn, dat een vast sprekerscorps voor
Noord-Nederland wordt gevormd, omdat verschillen de streken
van ons land moeilijk zonder het gesproken woord to bewerken
zijn en het ook gewenscht is op aanvraag een spreker aan de
afdeelingen te zenden ten einde de gewekte belangstelling te
onderhouden.
*

*

*

De Algemeene Secretaris heeft in zijn Jaarverslaa de verwachting uitgesproken, dat 1902 de kinderjaren van het Verbond
zal afsluiten. De groepssecretaris van Nederland kan daarmede geheel
meegaan. De kinderjaren zijn ook de leerjaren geweest.
Toen op de roepstem: Nederlanders in alle landen vereenigt
U in een Verbond dat wars van partijschappen alle stamgenooten
wil saambinden om Holland weer groot en krachtig te maken !
Been duizenden toestroomden, maar slechts honderden toetraden
heeft het Bestuur van groep Nederland zich afgevraagd of het
langzaam doordringen der schijnbaar zoo van zelf sprekende beginselen niet deels aan de wijze van propageeren kon liggen.
Van nit Dordrecht kon het gansche land op den duur niet bereikt
worden. De afdeelingen behoorden een groot gedeelte van de
zware taak van het Dagelijksch Bestuur te Dordrecht over te
nemen en hebben daar ‘dan ook reeds een begin mee gemaakt.
Doordat nu 2/ der bijdragen haar ten goede komt kunnen zij
zich ook beter weren. Voorbij gezien mag echter niet worden,
dat doze maatregel de financi6n van het Hoofdbestuur geducht
aantast. De Afdeelingen mogen dus het hare doen om door een
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sterke vermeerdering van het ledental het gemis der 2/5 aan de
Mg. kas te vergoeden.
Dit is een opwekking, geen klacht. Want bet zou ondankbaar
zijn de meerdere werkzaarnheid der Afdeelingen niet te erkennen.
De meeste zonden in tegenstelling met vroeger haar jaarverslag
in. Het volgende is er aan ontleend :
Amsterdam stelde eon debat-avond in. Op den tweeden Maandag
van elke maand (behalve in den zomer) komen de leden bijeen
en leidt een hunner een onderwerp in. Als sprekers traden reeds op
de heeren Prof. Te Winkel over 13astaardwoorden, D. B. van Urk
over het onderwijs in Z. A. en Mr. P. W. de Koning over Nederland
en Z. A. na den oorlog. Het. ledental der Aid. bleef stijgend.
Dordrecht beboort tot de Afdeelingen, die in 1902 geen geschiedenis hadden. Haar ledental bleef op dezelfde hoogte. Zoolang
de bijdrage van de Alg. kas niet was ontvangen, onthield ze
zich van werkzaamheden. Tegen het einde van bet jaar zijn besprekingen gevoerd, die tot uitbreiding en wijziging van het
bestuur hebben geleid. Moge doze ook eon krachtiger werkzaamheidder
derafdeeling ten gevolge hebben. Zij is dat verplieht aan
ha, en oorsprong.
's-Gravenhage. Het ledental steeg aanzienlijk. Het bestuur
onderging eenige verandering. Dc geldmiddelen staan er goed bitj,
dank zij de uitkeering der 2/ 5 . In de eerste bijeenkomst die het
bestuur, na den zomer van 1902, had kwam ten gevolge van
den gunstigen toestand der kas de vraag ter sprake of daarvan
een voor de leden aangenaam en tevens aan de belangen van het
Verbond bevorderlijk gebruili zou kunnen worden gernaakt.
Naar aanleiding van de bekende voorstellen van den heer
Etnants, betreffende het misbruik van vreemde woorden, werd
toen besloten, dezen bekwamen letterkundige nit te noodigen,
zijne denkbeelden in den vorm van stellingen voor de leden en
hunne dames toe te lichten en te verdedigen. Een van den her
Dr. H. Blink en anderen ingekomen voorstel om de afdeeling
zittspreken ten gunste van de vereenvoudiging der
schrijftaal deed verder besluiten ook den beer Blink te verzoeken
als toelichter en verdediger van de door hem voorgestane meening
op te treden. Behalve deze werkzaamheid op het gebied der
moedertaal beijverde het afdeelingsbestuur zich nog ten nutte
van de stamverwanten in Z.-A. door een werkzaam aandeel te
nemen in de 21 Oct. gehouden inzameling van gelden voor de
slaehtoffers van den oorlog in Z.-A. Het bestuur vleit zich met
de hoop ook in het nieuw ingetreden jaar gelegenheid te zullen
vinden de belangen van het Verbond en van de Afdeeling te
bevorderen en in steeds wijder kring de aandacht te wekken,
die doel en streven van het A. N. V. verdienen.
Haarlem en Omstreken hield in de eerste fiatseen kunstavond voordraehten van de dames Miillinger en Wiehers, afgewisseld door zang, alles Nederlandsche kunst, Veel belangstelling
werd getoond op den avond toen Jhr. Granfland in het Brongebouw optrad met een gloedvolle beschrijving van den AtjehOorlog. Ondanks de lage toegangsprijzen had deze avond een
batig saldo. Hij heeft ook aan de Haarlennners bewezen, dat het
A. N. V., zooals velen verkeerdelijk meenen, zich niet alleen
bepaalt tot de Ned. Taal, maar ook de belangen van den Nederlandschen Stam in alle landen omvat. Dit laatste kan ook nog
blijken nit de herhaalde door bijzondere omstandigheden mislukte
pogingen om Prof. Mr. J. E. Heeres als spreker te krijgen, het
zij over een brok Indische Geschiedenis, hetzij over den verkoop
van de Kaapkolonie. Ook kon diens voorstel om een vijftal lezingen te houden bijwijze van University extension" niet doorgaan.
De verhoogde werkzaamheid der Afdeeling had ten gevolge dat
het Bestuur Averd uitgebreid. Dr. J. B. Schepers, de Secretaris,
vertegenwoordigde de Afdeeling bij het Jubileum van Orelio.
Nog hield de afd. een bijeenkomst waarop de heer Poutsma
een sehilderachtig, opgevvekt verhaal gaf van zijn omzwervingen
met de ambulance van Chr. de Wet en ook deze avond was een
sucees. Na aftrek der onkosten kon f 133 voor Boerendoeleinden
worden afgestaan. Ann bet Hoofdbestuur werd door het Afd.
bestuur een motie ingediend, waarin werd aangedrongen op
kraehtig handelen in zake onderwijs in Z. A. in samenwerking
met het Chr. N. B. Hulpfonds en de N. Z. A. V. Den Secretaris,
Dr. J. B. Schepers, die zieh door drukker bezigheden in zijn
betrekking genoodzaakt zag af te treden en vervangen werd door
Mr. H. P. 't Hooft, zij hier een woord van hulde gebracht voor
de diensten aan het Verbond en de Afdeeling bewezen. Van zijn
onverzwakte sympathie mag het Vet-bond zich verzekerd houden.
Hoorn en omstreleen deed in 1902 niet anders dan met gering
succes propaganda maken. Zij verleende hare medewerking bij
het inzamelen van gelden voor het N. B. C. Voor het houden
van openbare vergaderingen met sprekers was de afdeelingskas
onvoldoende toegerust en de lust gewoonlidk te gering.
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Nijmegen gaf naar buiten niet veel teekenen van leven. Er
werd eenring gehouden in Febr. In deze bijeenkomst
trad Dr. H. J. Kiewiet de Jonge als spreker op. In een welspredende rede wekte hij de aanwezigen op tot verhoogde werkkracht ten bate van het A. N. V. Muziek en zang brachten een
aangename afwisseling. Het ledental der afdeeling ging niet
achteruit. In het bestuur kwam geen verandering.
Oostelijlo Flalacee. Het jaar was nietgunstig-. Het ledental verminderde met een. Do afd. zond geen afgevaardigde naar de Alg. Verg.
in Mei omdat niemand zich beschikbaar stelde. In December werd
er een buitengewone ledenvergadering belegd, waartoe ook nietleden werden uitgenoodigcl. De heer Habig, lid der Afd. sprak
over het Verbond en het streven der Ver. tot Vereenvoudiging
onzer schrigtaal. Daar de leden dozer Afd. ver uiteen wonen en
er op Flakkee meest van rijtuigen moot worden gebruik gemaakt
is het verklaarbaar dat de vergaderingen slecht bezocht worden.
Het bestuur komt daaraan zooveel mogelijk tegemoet door de
verg. beurtelings in de verschillende gemeenten tot de Afd. behoorend te doen plants hebben.
1?otterdain ging zeer good vooruit. Het ledental werd meer
dan verdubbeld, steeg van 99 tot 204. Biljetten in Juni door
den Secretaris rondgezonden aan alle leden om hen op to wekken
hun jaarlijksche bijdrage te verhoogen, vooral zoo ze volgens de
oude bepaling nog f 1.50 hetaalden, hadden bij menigeen het gewenschte gevolg. Een paar maal heeft de afd. naar buiten van
zich doen spreken. Tom de Generaals den 19den Augustus in
Rotterdam het eerst den voet op Nederlandsehen bodem zetten
nam ook het A. N. V. doel aan de ontvangst en bij hun bezoek
aan Rotterdam den 22sten Sept. behoorden wederom leden van
het Afd. bestuur tot bun gastheeren. De Afd. hield mode inzameling voor het Gen. B. Hulpfonds en beeft de biding der
boekeninzameling, die beloofd scbitterendo resultaten op to leveren.
Een commissie word benoemd om eon plan op to maken voor
eon gezelligen avond den leden aan to bieden. Mej. Dr. Moquette
nam met prijzenswaardige hereidwilligheid en grooten ijver het
secretaris-penningmeesterschap waar na het vertrek van den
seeretaris en het bedanken van den penningmeester.
Schiedam heeft weinig te inelden. De Afd. hield met de
plaatselijke afd. van de N. Z. A. V. een gemeenschappelijke
bijeenkomst, waarin de heeren Slegtkamp en Mol hunne ondervindingen gedurende den oorlog ineedeelden. Het aantal leden
bleef gelijk. Dr. Engels werd door vertrek naar elders als scoretans vervangen door Dr. K. Heeringa.
Dat van do Afd. Leerdam en omstreken geen jaarverslag werd
ontvaugen is ongetwijfeld een gevolg van het overlijden van haar
seeretaris, den heer Dr. C. H. Moll. Eon waardeerend woord ter
zijner nagedachtenis vinde bier een plants. Hi ej was een ijverig
voorstander van het A. N. V. en hem danken we het dat een
stadje als Leerdam een beschamend voorbeeld geeft aan zooveel
grootere plaatsen in ons land, hoe het geloof van enkelen in de
grootsehe zaak die wij voorstaan, yank beslist over de belangstelling in hun kring.
En hiermede, dames en heeren, is het zakelijk verslag ten einde.
Er zijn in 1902 ontegenzeggelijk voordeelen bebaald, maar we
mogen daarmede niet tevreden zijn. Hier, in het stanigebied van
Groot-Nederland, waar het openlijk partij kiezen voor een bs)vvust
Nederlanderschap goon gevaren met zich brengt moest ieder zich
geroepen gevoelen toe te treden tot een Verbond, dat goon eigenbelang van zeket e groepen burgers, maar het heil van heel den
Neclerlandseben stam beoogt.
Wel treedt in een stamstreek als Belgie de striaom het rasbestaan g terker op den voorgrond, maar bet is niet waar wat
door de lauwen en zelfgenoegzamen en ideaalloozen beweerd
wordt, dat we in Nederland geen taalstrijd zonden to voeren
hebben, goon strijd ook voor behoud en versterking van stain
en y olk. Wij moeten ons in doze tijden, gedachtig aan de leus
van ons wapen, meer dan ooit handhaven. De oogen der Neder
landers buiten onze grenzen zijn op ons gericht of moeten wij
dwingen zich op ons te richten en bet zal veel van onze waardige
houding, van ons zelfbewust optreden, van ons eendrachtig
handelen afhangen, of de Nederlanders in den vreemde den
drang zullen voelen zich bij ons aan to sluiten en het Vaderland
trouw to blijven.
Laat ieder onzer dan, in afdeeling en eigen kring, blijven
arbeiden aan het wakkersehudden van dommelende Nederlanders,
aan de verbreiding der Verbondsbeginselen en aan het krachtiger
maken van groep Nederland, den hoofdstam van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.

Slot volgt.
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Groep B.
Algemeene Vergadering op Zondag 5 Juli
te Oostende.
Op de laatste Algemeene Vergadering te
Antwerpen kon de dacrorde niet afgehandeld
worden en werd besroten een nieuwe algemeene vergadering te houden met de niet
afgehandelde punten:
Wat de Vlamingen nu voor Zuid-Afrika
kunnen doen" (Voorstel K. Van der Cruyssen).
2 Wijziging v an Art. 3 v an de Grondslagen
(Voorstel Reinhard).
3 Wetsvoorstel Coremans.
4 Gebruik van on ze t a al in de Burgerwacht.
5 „Gering is het getal Vlaamsche Onderwitizers, die aan den strijd voor taal, y olksen stambelangen een werkdadig aandeel
nemen. Middelen om dat te verhelpen" (Talc
Diest.)

* * *
Bij onze Noorderbroeders!
Ben goedkoop reisje naar Holland.

I

dezen tijd ziet men op de muren onzer steden aanplakbiljetten betrekkelijk goedkoope reizen naar Zwitserland, naar
de boorden van den Rijn. leder jaar hebben we verschillende
malen de gelegenheid om voor een spotprijs eons over te wippen
naar Parijs of bet Kanaal over to steken naar Dover of Londen.
Van zulke reisgelegenheid wordt dan ook gretig gebruik gemaakt en telkens zitten de extra-treinen naar Parijs bornvol.
Nog nooit daarentegen werd een dergelijk goedkoop reizen aangeboden naar Holland. Men mag er gerust van verzekerd zijn,
dat het aantal Belgen, ja Flamingen, die Zwitserland, de Rijnboorden, Parijs, ja zelfs London bezocht hebben doch nooit over
den Moerdijk zijn gereden, legio is. Wel zijn er natuurlijk de
bezoekers van de Nederlandsche congressen, steeds dezelfde, die
wat van Holland gezien hebben. Maar hun aantal is zoo nietig
vergeleken bij dat der duizenden reislustigen, die ieder jaar eons
buiten de eigen grenzen willen en natuurlijk daarheen gaan, waar
ze gelokt worden door goedkoope vracht en verleidende reclame.
En toch zijn de enkelen, die er door het toeval toe gebracht
werden om ook eens naar 't Noorden te gaan in plants van naar
Zuid, Oost en West, verrukt teruggekeerd. Neen, dat er in
Holland een Nijmegen en een Arnhem ligt met verrukkelijke omgeving : dat de musea van Amsterdam, den Haag vol zijn van
die koninklijke kunst, waarvan ze e'ders maar scbrale vertegenwoordigers zagen, dat daar een eenige Schevenirgsche weg en
Sebeveningsche bosehjes te bewonderen zijn en buitendien overal
het eigenahrdig Boll an dsch sehoon, dat nergens teruggezien wordt
en de bekoring uitmaakt van de tafereelen der Hollandsche
meesters, daaraan hiddenze niet eons gedacht. En dat zoo dieht
bij huis !
Moot daar geen verandering in korner ' ? En kunnen twee landen,
zoo dieht bij elkander elkaar zoo vreemd bliiven?
Het bestuur van G-roep B van het Algemeeen .Nederlandsch
Verbond heeft geoordeeld, dat het op zijn weg ligt om reisverkeer
naar het Noorden to bevorderen. _Het is daarom in onderhandeling
getreden met bet bestuur der Belgische en Hollandsche Staatsspoorwegen, opdat ook naar Holland eens een extra trein. zou
ingericht worden. De onderhandelingen zijn gelukt en de uitslag
is deze, dat beide besturen, ale proef, bereid zijn een extra-trein
te laten loopen op een nader to bepalen dag (b.v. 15 Augustus).
De reis zou zijn van Antwerpen, Brussel of Gent naar Amsterdam ; het reiskaartje, dat 5 dagen geldig zou zijn, zou reeht
geven tot oponthoud te Rotterdam en te 's-Gravenhage.
Beide besturen verlangen to weten of bet bij de heenreis, dan

bij de terugreis is, dat de reizigers zich to Rotterdam en
Den Haag wenschen op to houden.
Het Bestuur van het Algemeen 1Vederlandsch Verbond denkt,
dat het de voorkeur verdient bij de terugreis 's-Gravenhage en
Rotterdam aan te doen, het zou dan voorstellen om Zaterdag en
Zondag (14 en 15 Aug.) aan Amsterdam to besteden, Maandag
en Dinsdag aan den Haag, Woensdag (terugreis) aan Rotterdam.
De voorwaarde door beide besturen gesteld is dat het Algemeen
Nederlandsch Verbond zat inetaan voor ten minste 250 personen.
De prijzen der kaartjes zouden zijn :
2e klasse. 3e klasse.
Antwerpen (Middenstatie)
12.05
7.65
Brussel (Noord)
14.65
9.15
Gent (Zuid)
16.15
10.15
Wie aan de reis tegen de gestelde voorwaarden wenscht deel te
nemen wordt verzocht dadela van zijn wensch kennis te geven
aan het Secretariaat van het Alg. Nederl. Verb., Spiegelstraat 20,
Gent. Men gelieve duidelijk naam en adres to schrijven.
Het lukken van doze eerste reis is van zeer groot belang. Valt
het mee, dan zillion ieder jaar dergelijke reizen en ook naar andere
deelen van Holland ingericht worden. We kunnen dus niet genoeg
onze leden aanzetten om behulpzaam to willen zijn in 't bekend
maken van doze reisgelegenheid naar Hollan d, waar natuurlijk
ook niet-ieden van 't Verbond gebruik van kunnen maken.

Onze Consuls.
ot den werkkring van het A. N. V. behoort, volgens art. 3
der grondslagen, de inrichting, op nationalen grondslag,
van het consulaatwezen. Het is hoogst wenschelijk, dat alle
consuls, zoo van Nederland als van Belgi6, landzaten zijn en het
Nederlandsch spreken en schrijven.
Met genoegen lazen we in Neerlandia de belangrijke bijdragen
in de laatste maanden opgenomen, en vooral die van dr. A. Coomans
de Ruiter, nit Konstantinopel, in de twee eerste nummers van het
jaar. Dat is echt mannelijke taal, passend aan een Volk, dat het
bewustzijn van zijne waarde gevoelt. We wenschen, dat vele Vlamingen in het buitenland hun vaandel zoo hoog houden.
Over de eonsulaire ambtenaars hebben de Vlamingen zeer
dikwijls to klagen. Vele van die heeren stellen zich aan, alsof
maar eene taal in ons land word gesproken. Daarin worden zij
door de laksheid van ons yolk en de meeste uitgewekenen duchtig
in de hand gewerkt.
Het verheugt ons, dat in beide Kamers gezaghebbende stemmen
zijn opgegaan, om die verkeerde toestanden aan to klagen, en
Vlamingen in den vreemde, aan te sporen meer dan ooit de rechten
onzer taal to doen gelden. Mogen zij, door toedoen van het A. N.
V. meer en meer met elkander en met de Nederlanders voeling
krijgen, en gezamenlijk de gemeenschappelitike taal doen eerbiedigen !
Is 't geen verheugend feit, waarop in het Februari-nummer
van Neerlandia wordt gewezen, vanwege den Vlaming Hendrik
Pichal, een eenvoudig kleermaker, to Aldershot (Hampshire) verblijvend, die voor zichzelf met edele fierheid, het reeht afeischt
met de Belgische consuls in Engeland in zijne taal briefwisseling
te houden ? Van den consul te London kreeg hij een antwoord
in 't Nederlandsch, maar van heer Le Feuvre, consul te Southampton, ontving hij droogweg een bericht in 't Engelseh : „Ik
begrijp uwen brief niet go dient in 't Engelsch of in 't Fransch
to schrijven."
Do hoer Pichal heeft daartegen bij den consul geprotesteerd,
en zijne Brusselsche vrienden, ja den Minister van Buitenlandsche
Zaken daarover ingelicht. Ten slotte schreef hij den heer Le Feuvre
in 't Engelsch, en vestigde tevens zijne aandacht op het feit, dat
hij, eenvoudig workman, in weinig tijds Engelsch heeft geleerd,
terwijl de consul na zooveel jaren, eene der nationale van zijn
land nog niet kende.
In zijne redevoering van 16 Maart, (begrooting van Buitenlandsche Zaken) deelde de heer Buyl, volksvertegenwoordiger,
een uittreksel mede nit een Vlaamschen brief geschreven door een
voornaam handelaar, gevestigd to Galveston (U. S. A.), waarin
deze er over klaagde, dat onze consul, aldaar verblijvend, volstrekt
Been Vlaamsch kent.
De Vlaamsche arbeiders, naar vreemde landen uitgeweken, klagen
dikwijls dezelfde toestanden aan, wat door versehillende y olksvertegenwoordigers word bevestigd.
De aanleidende oorzaak van die verkeerde toestanden ligt in de
opleiding van onze toekomstige consuls. De Nederlandsche taal
dient voor de examens als verplichtend yak to golden, en dat is
tothiertoe het geval niet. De heer Buyl vraagde daarom
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stelling van Vlaamsch en Fransch bij het examen van leerlingen
on der-con suls.
s (zitting
woordiger
Met verwonderin g hoorden de volksvertegen
van 26 Maart) door den steeds Nederlandsch sprekenden heer
De Baeker verklaren, dat onze consul in de Kaap, de heer Knight
(tevens consul voor Rusland en Uruguay) geen Nederlandsch kent.
eindigde zijne redevoering met de volgende woorden : „Het
Nationaal Vlaamsch Ilerbond wendde zich tot dien heer in 't
rstaat
onze
Vlaamsch en kreeg geen antwoord. De heer Knight
ve
taal niet. Deze ambtenaar zou moeten vervangen worden.
Een aantal Belgische Consuls kennen geen Vlaamsch, ze de de
heer Buyl in dezelfde vergadering. Door een paar franskiljons
in de rede gevallen, antwoordde hi' hun, dat ze de Vlaamsche
landelijke bevolkingen niet kenden, er op 100 personen nog
n welke Franseh kennen.
geen 2 zij,
Ter vergadering van 27 Maart, steunde de heer Gielen, een
uiterst bevoegd man op handelsgebied, de zienswijze van den heer
Bull. Onze consul in Transvaal is de heer Carlier, een Waal nit
Namen. Hierop zegde minister de Favereau : „En zoo hi' Vlaamsch
kent?" Leukweg verklaarde de heer Gielen : „Dan zult gij gelegenheid hebben, om hem kronen te vlechten."
e minister de Favereatt: Men heeft de
In zijn antwoord zegd
kennis van het Vlaamsch geOischt voor al onze consuls. Ik verklaar,
dat al onze consuls van beroep, 't zij door zichzelven, 't zij door
bemiddeling van het personeel van hun consulaat, in staat zijn
een gespreli te voeren met de Vlaamsch sprekende Belgen
Het kan echter gebeuren, dat zekere niet bezoldigde consuls geen
Vlaamsch kennen in zekere landen, waar men geen Vlamingen,
noch zelfs Belgen voor dat ambt vindt. De Belgische Regeering
doet op dat gebied haar best en de heer Minister van Buitenlandsche Zaken in Holland heeft ons dienaangaande hulde gebracht."
En de consul van Kaapstad? Wel, er waren Beene Belgen te
Kaapstad gevestigd : hoe zou de heer Minister er eenen tot consul
kunnen benoemen !
En zoo worden de Vlamingen heel diplomatisch afgescheept!
*

*

*

Enkele senatoren waren echter niet gerustgesteld en kwamen
op de zaak terug.
De heer Bergmann, broeder van onzen betreurden Tony, den
schrijver van Ernest Sties. hekelde het studieplan voor toekomstige diplomaten en consuls. De Nederlandsche Taal is er niet
in vermeld,
ofschoon zij de taal is van ruim de helft der Bel gische
bevolking. Nederlandsch aanleeren, zoo zegt men, is voor een
Waal eene moeilijke tank. Dat betwist ik niet. Doch, waarom
dan de kennis van het Duitsch opgelegd? Duitsch is eerie uiterst
ingewikkelde taal, die met veel meer moeite dan het Nederlandsch
wordt aangeleerd. Examen afleggen in het Nederlandsch is dus
Diet zoo lastig, en wie het Nederlandsch kent, wordt het Dilitsch
emakkelijk machti g. Derhalve is kennis van het Nederlandsch
g
Diet alleen nuttig, maar onontbecrlijk bij onze vertegenwoordigers
Beknopt Verslag. — Bl. 93.)
in 't buitenland." (Senaat.
* *
De heer van Ockerhout, verslaggever, sprak in denzelfden zin;
hi' wees op de wensehelijkheid, dat alle Belgen de beide landstalen kennen en ook op hot feit, dat in deze richting Vlaanderen, ernstige pogingen te werk gesteld werden.
Minister de Favere4u gaf het volgende kort en weinig bevredigend antwoord [Senaat, Beknopt Verslag, M. 102 :] De achtbare heeren Van Ockerhout en Bergmann verlangen, dat onze
consuls de Nederlandsche taal kennen. Die kennis kan onmisbaar
wezen in landen, waar onze Vlaamsche bevolking zich neerzet
doch dat hoeft niet overal gevergd. In Frankrijk is er in al onze
consulaten een Nederlandschsprekende beambte, dat voldoet
ruimsehoots voor de veldarbeiders. Men kan toch niet eisehen,
dat een in verre landen gevestigde Spaansche of Italiaansche
handeldrijvende consul het Nederlandsch kenne."
Men merke op, hoe behendig de heer minister de vraag ontwijkt, door de aandacht in te roe y en op personen van vreemde
.
die sosmals Belgisehe consuls worden aangesteld
nationaliteit ,
Zal men de Belgisehe leerlingen-consuls de verpliehting opleggen, ja of neon, ook de Nederlandsche taal bekoorlijk aan te leeren ?
Daarop antwoordde de heer minister niet. Enkele Walen mochten
het hem kwalijk nemen ! Eene reden te meer, opdat de Vlamingen de zaak niet nit het oog zouden verliezen. Dat zij, door de
pers en anders, de volksvertegenwoordigers inlichtingenverstrekken ;
dozen zullen beter dan ooit gewapend zijn voor de bespreking
der volgende begrooting, en wie went ? -- den Waalsehen
minister or toe no p en ook in ons consulaatwezen de gelijkheid
van Walen en Vlamingen to doen eerbiedigen,
EMIEL H. T'SJOEN.
Brussel.
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De Nederlandsche taal onder de Indo's.
Een verzoek orn steun.
Het mag van algemeene bekendheid worden geaeht, dat een
groot aantal kinderen, nit Europeesche ouders geboren, in Neder1.Indie slechts gebrekkig Nederlandsch spreken en verstaan. De
toestanden daar, de omgang met inlandsche bedienden, het leven
to midden van een inlandsche bevolking, het gemakkelijker zich
uitdrukken in de eenvoudige Maleische dan in de moeielijke
Nederlandsche taal,
dragon er toe bij, dat vele Indisehe kinderen
in hun prilste jeugd meer en beter 1VIaleisch dan Nederlandsch
spreken. De nadeelen daarvan komen al dadelijk voor den dag,
van het. enblik
oogof
, dat de lagere school wordt bezocht. Niet
alleen dat de weini g of slecht Nederlandsch spekende en verstaande kleinen moeite hebben het onderwijs te volgen, maar de
tijd en de moeite besteed om dezen achterlijken, de kennis van
de Nederlandsche taal ei gen to maken houden het onderwijs ook
van de anderen, die beter Nederlandsch verstaan, tegen, leggen
aan den geregelden voortgang
daarvan belemmeringen in den we.
Reeds voor lane werden dan ook op tal van plaaten in Nederl.IndiO, uit partikuliere bijdragen, zoogenaamde frObelscholen opgericht, waarvan het doed_ is, behalve de bevordering van de
van het kind
, ook vooral den
eerste algemeene ontwikkeling
kleinen hetgebruik van de Nederlandsche taal eigen te maken,
ten einde hun beter voorbereid in de eerste klasse der lagere
ge meisjes
e
n vrouwen
school to doen aanvangen. Tal van jon
wijdden zich dan ook, ondanks geringe bezoldiging, aan de eerste
ontwikkeling van die kinderen welke to huis Beene of slechts
matige biding zouden ontvangen.
Sedert eenige jaren echter hebben ettelijke van die scholen
een onzeker bestaan. Het Europeesehe publiek in Indi6 is niet
,
De voor wier kinderen
groot en te]t slechts weini g bemiddelden.
het voorbereidend onderricht het meest noodig is, behooren nancrenoecr allen tot de onbemiddelden. Daarom zullen de tot dusver
met veel moeite in stand gehouden Indisehe frObelseholen to
achti ge bijstand geboden wordt.
niet gaan, indien niet
Het bestuur der groep Neder1.-IndW van ons Verbond begreep
dan ook, dat hulp niet kon ontbeerd worden. Dat bestuur trachtte
een fonds in het leven to roe en waaruit die noodlijdende
n. Het slaagde
d
aarin
in
scholen ondersteunin g zouden ontvange
zooverre dat aan • enkele scholen, die 't meeste noodig hadden,
geldelijke steun kon worden gewaarborgd • vole bleven echter
van dien bijstand verstoken. Het roe 3t thans de hulp in van het
Hoofdbestuur van het A. N. V. daar in Indie reeds zoovele
belanghebbenden aan de bestaande scholen bijdragen en een
good onderricht in de Nederlandsche taal toch zeer zeker als
een algemeen Nederlandsch belang moet worden beschouwd.
Naar vertrouwd wordt zal de gevraagde steun niet blijvend
behoeven to zijn. Regeering toch, het belang van voorbereidend
onderwijs voor de jonge kinderen, die de lagere scholen nog
niet kunnen bezoeken, inziende, overweegt thins het in het leven
klassen, die dan aan de bestaande scholen
roe p en van aanvangs
zouden verbonden worden. De zaak is echter nog in onderzoek,
en het kan daardoor no g geruimen tijd duren, alvorens die aanvangsklassen, welke dan de frObelscholen zouden vervangen,
zullen zijn opgerieht.
belscholen
verzekerd
frO
Z66 lane
g moet het bestaan der nuttige
blijven , moet de opheffing daarvan voorkomen worden. Door een
ontijdige verbreking van de schakel, die thans nog den overgang
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vormt tusschen volkomen gebrek aan opleiding in de Nederlandsche
taal, gepaard aan eene opvoeding in een inlandsche omgeving,
en de vorming in de lagere school, zouden tal van jeugdige
kinderen weder gebrekkig of niet voorbereid hun intrede in die
lagere scholen doen en daardoor reeds van den aanvang of slecht
toegerust zijn tot den stria
om het bestaan, die voor velen van
J
hen, ook in IndiO, steeds harder en moeielijker wordt.
Het gait werkelijk om een algemeen Nederlandsch belong;
daarom wordt met vertrouwen een beroep gedaan op alle Nederlanders, die in staat zijn steno te verleenen ; iedere bijdrage, hoe
klein ook, zal bevorderlijk zin
aan het goede doer. Daar het de
J
bedoeling is de giften te doen strekken tot aanvulling van het
in Indie gevonnde en aldaar geadministreerde fonds, wordt prijs
eens niet op jaarlijksche bijdragen.
gesteld op giften
Voor de ontvangst van giften (v oor de fro belscholen in
In die) hebben zich beschikbaargesteld de heeren:
P. J. DE KANTER, Algemeen secretaris-penning-

»wester van het A. N. V. te Dordrecht.
J.

M. PIJNACKER HORDIJK, Nassauplein 30,
Bazarstraat 40,
Jill, VAN DER WIJCK,
, So
2,
MR. C. Tn. VAN DEVENTER

Riouwstraat 173.
H. D. H. Bosnoon ,

Vertey enwoordigers van de Groep _Neder1.-

Indie in het HooMbestuur van het A. N.

V.,

alien te's-G ravenhaye.
De giften zullen verantwoord worden in Neerlandia.
Bereids werden giften ontvangen :
. f 400.—
Van het hoofdbestuur van het A. N. V.
35. —
Van de Vertegenwoordigers voornoemd .35.

Grcep Nederlandsch-Indie.
Batavia, 15 April 1903.
Het Bestuur der Groep Nederlandsch Indie richtte onder dagteekening van 27 Februari j.l. het volgende scbrijven tot Z. E.
den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie :
„In artikel 7 der bij algemeene order voor het Indische leper
No. 151 van 1902 vastgestelde nieuwe voorschriften otntrent het
voeren van briefwisseling tusschen de rnilitaire autoriteiten onderling is o. a. bepaald dat alle dienstbrieven, rapporten enz. in de
Nederlandsche taal behooren te zijn gesteld en vreemde woorden
of uitdrukkingen daarin zooveel mogelijk behooren te worden
vermeden. Het mope aan het bestuur der Groep Nederlandsch
Indie van het Algemeen Nederlandsch Verbond vergund zijn, aan
de overweging van Uwe Excellentie de vraag te onderwerpen, of
bet nietwenschelijk zijn zou een dergelijk voorschrift als het
laatstbedoelde van wege de Regeering in het algemeen nit te
vaardigen voor alle ambtelijke briefwisseling in Nederlandsch
Indie. Het is toch een dagelijks waarneembaar feit, dat daarin
dikwijls vreemde woorden en uitdrukkingen worden gebezigd, die
gemakkelijk door gelijkwaardige en gangbare, Nederlandsche zouden kunnen worden vervangen. Tot het ongeschonden behoud van
onze taal zou het zeker veel bijdragen, als door de Regeering en
Hare ambtenaren steeds wordt voorgegaan in het zooveel mogelijk zuiver Nederlandsch schrbven.
Daarop werd bij brief van 30 Maart No. 1072, op last van den
Landvoogd, door den 1 sten Gouvernements Secretaris geantwoord
dat Zijne Excellentie wel kan instemmen met de door het Groepsbestuur betoogde wenschelijkheid om de ambtelijke briefwisseling het gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen zooveel
mogelijk te beperken, voor zoover dit nochtans niet tot het buiten
gebruik stellen leidt van die, welke geheel het burgerrecht ten
onzent hebben verkregen, en dat in verband hiermede tot de verschillende autoriteiten en colleges eene aanschrijving in dien zin
crericht is.
J. P. C. HARTEVELT,

Secretaris van het Groepsbestuur.

Afdeeling Batavia.
Begin Mei hield de Afd. Batavia van het A. N. V. haar eerste
bijeenkomst na de oprichting, in het gebouw der Kon. Nat. Ver.
aan 't Koningsplein. De voorzitter, de heer Bakhuizen van den

van Batavia, opende de vergadering met een woord
Brink
B
welkom en schetste de wordingsgeschiedenis van het A. N. V.
van
geen de uitgestrektheid van het Ned. Stamgebied, waarbij hie
legenheid vond op te merk .n wat we te dien opzichte aan de
Ned. Taalcongressen verschuldigd zijn. Hi' bracht hulde aan den
afgetreden voorzitter, den heer Do Meester, die destijds de noodzakelijkheid van de vestiffing der groep Ned. Indie heeft aangetoond en noemde bij heCbesprekon der middelen, in het bijzonder
voor Indi6 : het streven naar het behoud en de bevordering van
voo
het zuiver Nederlandsch karakter in deze streken ; het bevorderen
van de kennis van het Nederlandsch bij hen, die hier geboren
zijn ; het wekken van belangstelling voor de Nederlandsche
letter Fund en wetenschappelijke geschriften ; het stichten van
bibliothken
en het uitgeven van nuttige boeken. Het eerst is men
e
andacbt te schenken aan de FrObelschool, de plaats
begonnen meta
waar, door eigenaardige invloeden, de bescherming van de landstaal zeer bijzondere zorgen vereiseht. Bij particulieren werd hulp
gezocht, tot stijving van de kas •; aan de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen werd verzocht om de verspreiding barer nuttige
deze kolonie met kracht ter hand te willen nemen ;
bock es ook
e vereeniging Oost en West" werd aangezoeht, dock zonder
d
omniddellijk gunstig gevolg, om, bij bet plaatsen van jongelieden
bet doel van het verbond in bet oog to willen houden.
De Afdeeling Batavia, opgerieht 1 Juni 1903, telt 80 leden,
dat naar spr. hoopt spoedie- zal worden verdubbeld, want van
het aantal leden zal het hoobfdzakelijk afhangen of en wat door
de aftleelinc,kunnen worden gedaan. Voorloopig heat het
verbinding te stellen,
bestuur ree'ds stappen gedaan, om zich
met verdienstelijke dilettanten, om op muzikaal letterkundig
gebied voordraehten te houden. Het bestuur duet echter een
beroep op den stern en de sympathie van de leden, die zich het
best kan uiten, door te trachten zooveel mogelijk ledente wery en in eigen kring. Met groote voldoening mocht worden geconstateerd, dat bet H. M. de Koningin behaagd had een blijk van
belangstelling te geven in het doer en streven van den bond, en
Oost-Indli-3, door een ruime gift besehikspeciaal de beweging
baar te stellen.
Vol en wij dit voorbeeld na, aldus besloot de voorzitter zijn
inleidingsrede, eeren wij onze, taal en doen wij, wat wij kunnen,
om de beweging te steunen.
Kapitein Tuckerman geloofde, dat de afdeeling allereerst diende
te streven naar een eigen bibliotheek en vooral naar een eigen
bibliotheeklokaal.
Op enkele vragen, gedaan door den beer Cohen Stuart antwoordde de penningmeester, de heer D. A. Hooyer, dat de afdeeling in het bezit is van f 200.—, maar dat daarvan aan het
hoofdbestuur omstreeks f 50.— moest worden afgedragen. De
maandelijksehe inkomsten bedroegen op het oogenblik omstreeks
f 80.— , waartegenover geen uitgaven staan.
De heer De Wester sprak een kraehti g woord van opwekking.
Hl woos op de geringe bijdrage 25 cent per maand, die niemand
behoeft to weerhouden en waarvoor men dart nog het maandblad
Neerlandia ontvangt. Bovendien geldt hier geen verschil van politieke
of godsdienstige meening.
leder, die het eeniszins kan stellen, moest lid zijn van dezen
bond, die alle NederlInders verbindt.
De hoer Hartevelt heeft hooren spreken over muzikale voordrachten, door het bestuur aan te moedigen en vestigde daarom
de aandacht op de wenschelijkheid, om mode to helpen tot het
in sere brengen van het Nederlandsche lied. Maar al to veel word,
op muzikaal terrein, het buitenland voorgetrokken boven het eigen
land. Van de bestuurst afel werd hierop creantwoord, onder erkenning
van de wenschelijkheid, dat voor een bdeel de Nederlandsche comhunner
, want
velen
ponisten zelven de oorzaak zijn van
dit dat
feit
en
hun composition in een vreemde taal be woorden, zoodat zij het
uiterlijk hebben van buitenlandsche toonwerken.
De heer Abendanon weer el op, dat de pogingen, om den
inlanders onze taal te leeren zoo schroomvallig worden aangewend.
Men wist blijkbaar nog niet goed, wat men wilde. Zoo was
bijvoorbeeld hot onderwijs in de Nederlandsche taal op de kweekscholen voor inlandsche onderwijzers eerst ingevoerd en Coen weer
afgeschaft. De bepaling, dat inlanders niet tot de Nederlandsche
scholen mogen worden toegelaten, zoolang zij peen voldoende
Nederlandsch verstaan, om bet on !erwijs to kunnen volgen, is
wijs en goed; maar nergens bestond voldoende gelegenheid voor
hen, om onze taal aanteleeren. Naar zijn mooning zou bet liggen
op den we van het Verbond, om het brengen van de kennis
der Nederlandsche taal onder de inlandsche bevolking, met kracht
to steunen.
De beer de Meester juichte dit denkbeeld toe. Z. i. echter
zijn alleen de betere standen der inlandsche bevolking in staat,
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om zich de moeilijke Noordsche tail eigen te maken en daarvoor
diende krachtig geijverd te worden. Hi' protesteerde tegen het
wanbegrip, en dat tot voor korten tijd hi' arnbtenaren van het
binnenlandseh bestuur vrij algemeen bestond, dat het niet
paste voor een inlander, om Lich van onze taal te bedienen in
het bijzijn van Nederlandsehe ambtenaren.
De heer Cochius gaf nog in overweging voor de practisebe
propaganda de „Alliance Fran wise" tot voorbeeld te semen.
Daarna sloot de voorzitter met een woord van dank voor de
opkomst de vergadering, die d3or 25 personen werd bijgewoond.
a

M. de Redacteur,
Eenigen tijd geleden teOdessa vertoevende braeht ik een bezoek
bij den Nederlandschen consul aldaar. Z.Ed., wiens vader vroeger
te Rotterdam woonde, schrijft en leestonze taal, loch kan deze,
wegens geniis aan praktijk moeilijk meer spreken. zoodat 't ()riderhoud in 't Duitseh
plaats
•
vond. Dit is miins
inziens heti-Knellswaardig en voornamelijk te wijten aan 't feit, dat Hollanders in
den vreemde zoo zelden hunneeonsulaire vertegenwoordigers
bezoeken. Gesehiedde dit meer, dan bestond tenminste niet de
kans, dat Hollanders hunne moedertaal afleerden. Zeer trof mij
ook dat, terwijl op 't aaugrenzende gebouw van 't Nederlandsche
eunsulaat een groot bord prijkte ter aankondiging van 't Scandinavische consulaat, op 't onze slechts een bordje prijkte, dat niet
grooter was dan dat van een Advocaat-Proeureur.
Odessa met zijn grooten band op Rotterdam, wordt slechts
zelden door Hollandsche schepenbezoeht, maar Loch geloof ik
dat eengroot wapenschild op 't Nederlandsche consulaat wel tengevolge zou hebben dat of en toe een Hollandseh zeeman onzen
consul aldaar opzoeht en zoodoende genoemde heer in de gelegenheld zou stellen zichweder in zijne moedertaal
•
te oefenen.
In 1VIoskou worden -wij vertegenwoordigd door een consul, die
Duitscher is. In de Kaukasus zoekt men tevergeefs naar een 1101landschen consul, maar Belgisehe en Zwitsersche vindt men er
wel. Machines, gemaakt kleine states als Denemarken, vindt
men in dezen uitkoek van 't Tsarenrijk in menigte, maar Hollandsche nijverheidsproducien, met uitzondering van Blooker's cacao,
zoekt men tevergeefs. Ligt het niet op den we van onze diplomatieke vertegenwoordigers om te track el in dezen tot andere
toestanden te komen, aan tijd hiertoe zal het hun in den regel
wel niet ontbreken.
Hoogachtend,
R. L. SCHOLTEN.
Naarden, 17 Mei 1903.
Luit. der Infanterie.

Geachte Redactie,
Daar „Neerlandia," het in het laatste nummer van „Vereenvoudiging" verschenen opstel van den heer W. Rutgers (De Vereenvoudiging en het A. N. V. gerneend heeftgedeeltelijk te
moeten overnemen, hoop ik dat wederkeerig de gelegenheid mij
zal worden gegund om in uw ge6erd blad bekend te maken wat
wij van Vlaamsche zijde, daarop hebben te antwoorden.
In de eersteplaats moet ik aan den heer R. beleefd doen
opmerken dat dwaalt wanneer beweert dat „de Vlamingen
hun onderwijs meest in 'n vreeinde tail krijgen, en leren du
hun moedertaal niet schrijven, zodat deze voor hungemaklik
aan te leren moet zij,
n zells zonder school."
Die voorstelling is volstrekt verkeerd. 'Vie eenigszins op de
hoogte is van onze toestanden, weet :
lo. Dat in alle scholen van Vlaamsch-Belgie het Nederlandsch
wordt onderwezen, zoodat het wel degelijk op school is dat de
Vlamingen hunne taal leeren schojven. En daarom juist is bet
dat zij in den re pel beter schrijven dan spreken. In de school
immers beijvert men zich om de letterkundige taal te gebruiken ;
daarbuiten integendeel heerscht overal het dialect, dat zelfs door
geletterden in den dagelijkschen omgang doorgaans wordt gebezigd, behalve natrairlijk wanneer er personen uit een ander
gewest aanwezig zijn en aan het gesprek deelnemen.
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2o. Dat de meeste Vlamingen bun onderwijs uitsluitend en de
overigen grootendeels in het Nederlandsch ontvangen. Immers :
a. In onze lagere seholen, behalve te Brussel, alsook in de
n) der middelbare
voorbereidende afdeelingen (de vier eerste jare
scholen, is het Nederlandsch de voertaal van het onderricht. Zelfs
Walen
in de hoofdstad,
waarvan de bevolking voor een derde
bestaat en voor een ander derde uit Vlamingen, die benevens
hunne moedertaal ook Fransch spreken of verstaan, is thans in
verscheidene scholen het onderwijs tweetalig en in enkelen overwegend Vlaamsch.
b. In de eigenlijke middelbare scholen en in de athenenms
(hoogere burgersehclen of gymnasiums) moeten, luidens de wet
van 15 Juni 1883, verschillende vakken in het Nederlandsch
gedoceerd worden, namelijk Nederlandsch, Duitseh, Engelseh,
gescbiedenis, aardrijkskunde en natuurwetenschappen, terwij1 ook
voor andere vakken de Nederlandsehe terminologie wordt aangeleerd. Dit, men lette er op, is een minimum, en, ondanks bet
, wordt de wet stipter
heftig verzet der Franschg ezinden
stipter toegepast, ja eene uitbreiding van het Vlaamsch onderwijs
is veel waarschijnlijker dan eene inkrimping er van ; op dit
oogenblik b.v. wordt in bet Belg.sch Parlement een wetontwerp
ingediend, dat de „vrije" scholen onreehtstreeks zal verplichten
haar onderwijs met inachtneming der wet van 1883 in te richten.
c. Op de Universiteit alleen worden nog voorloopig alle colleges
-- of bijna, alien — in het Fransch gehouden. Maar daaraan
gain wij een chide maken en men hoeft geen profeet te zijn om
de voorspelling te wagon dat de Gentsehe Hoogeschool eerlang
geheel of gedeeltelijk zal vervlaamscht worden.
De beer R. zegr, verder dat „de eenheid van sehrijftaal alleen
gevaar zou to p en als de Vlamingen eel der gingen vereenvoudigen
dan de Noordnederlanders."mag gerust zijn : de Vlamingen
zullen dat niet doen, om de goede en voldoende reden dat de
dat laat
behoefte aan vereenvoudiging"
„ alhier niet bestaat.
zich begrijpen. De spelling van De Vries en Te 'Winkel, die,
naar 't sehijnt, Hollanders afschrikt, komt ens als een betrekkelijk
toonbeeld van eenvoud voor. Want wij vergelijken die spelling
met de Fransche welke
wij (geletterde Vlammgen) moeten en
,
is andere
peper
! Lin
kunnen grondig aanleeren.
En dirt
Men
toch niet verwachten dat hij, die in staat was om dien steilen
berg op te klauteren, voor een molshooNe onthutst zal terugdeinzen. Overigens, waarom zou de eenheid der schrijftaal min
of meer gevaar loo p en naar gelang in zake van „vereenvoudiging"
het initiatief van Vlamingen of van Hollanders uitgaat? Moet dat
beteekenen dat, terwij1 onze Noorderbroeders natuurlijk vrij blijven
zich bij hetgeen wij mogelijk zouden kunnen voorstellen, al of
niet aan te sluiten, wij Vlamingen daarentegen verplieht zijn
voor al wat men in bet Noorden zonder ons te kennen noch
te raadpleg en zou beslissen, blindelings te knielen ?
In verband daarmede houdt de he ‘)r R. staande dat „de vereenvoudigde spraakkunst volkomen in harmonic (is) met alle
hoofddialekten, behalve het frankies." Maar behooren Diet alle
Nederlandsehe dialecten tot bet Frankisch, die van Overijsel,
Drenthe en Groningen alleen uitgezonderd? In elk geval is dat
buiten kijf wat de Vlaamsch-Belgische tongvallen betreft. this
erkent feitelijk heer R. dat wij gelijk bebben ass wij beweren
dat het Kollewijn-stelsel met ons Vlaamsch taaleigen niet strookt.
„
de geslachten van zaaknamen
Verder sch rijft de beer R. Voor
kan men desnoods in overleg tussehen Noord en Zuid 'n gemaklike regeling maken." Dat boor' ik met genoegen, want de
questie der geslachten (en naamvallen) is juist wat ons het nauwst
„
t. Maar hoe zal men die gemaklike
regeling" tot
aan 't harte list.
stand brengen? Eene deur toch moet open of toe zijn. Daar is
geen middenweg: er valt te kiezen tusschen het behoud van geslachten (en naamvallen) en de verdwijning ervan. En onlangs
nog heeft Dr. Kollewijn (in de XXe eeuw) uitdrukkelijk verklaard
dat, z. i., de afschaffing der geslachten de hoofdzaak was en al
het overige bijzaak.
„Laat ons dus, besluit de beer R. die Vlaamse bezwaren, in
Neerlandia b. v., van weerskanten flink onder de oogen zien, in
plants van er voor weg to kruipen voor 'n spook." Inj
vragen niet beter. Bij monde van het korps, dat in Belgie wettelijk bevoegd is om in zulke zaken bun tolk to wezen, namelijk
de Koninklijke Vlaamsehe Academie, hebben de Vlamingen hunne
bezwaren doen kennen togen
en de vereenvoudiging"
in 't algemeen
„
en de Kollewijnsche regelen in het bijzonder. Die bezwaren warden
bleedvoerig uiteengezet en door allerlei beweegredenen gestaafd
in de drie verslagen door Prof. Obrie, Dr. Am. De Vos en den
ondergeteekende opgesteld en bij de eensluidende besluiten waarvan de Academie zich een aria' heeft aangesloten. Maar helaas !
met dat nieuw Belgisch
Bezwaar en Gesmeek" is bet nog erger
„
toegegaan dan met dat van 1829 : men heeft er, in het Kolle-
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wijnsche kamp, Beene de minste notitie van genomen • men heeft er
Beene letter op geantwoord, kortom, men heeft ons „de eer der
zotten" bewezen. En nochtans, wil men ons bekeeren, dan dient
i
men ons vooreerst te overtuigen
, want dwang
s hier
buiten
sprake en bluf laat ons koud. Wanneer Dr. Kollewijn en zijne
aanhan gers
ers voor onze bezwaren niet meer zullen wegkr.uipe
„
n
als voor 'n spook" en zich eindelijk gewaardigen onze argumenten
te bespreken en zoo mogelijk te ontzenuwen, zeer gaarne zullen
wij hen te woord staan, op voorwaarde echter dat beide partijen
elkander als in alle opzichten ebenbiirtig zullen beschouwen en
bejegenen, want noch als onmondigen, noch als Nederlanders van
tweede kiasse verkiezen wij ons te laden behandelen.
Of voor zulke gedachtenwisseling het officieel orgaa
n van bet
A. N. V. Neerlandia de geschikte plants is, betwijfel ik. Het
A. N. V. vereenigt in zijnen schoot mannen van alle mogelijke
richtingen op staatkundig, wijsgeerig en wetenschappelijk gebied.
Wil het dus geene scheuring te gemoet loo en zoo mag het
zich met geene twistpunten bemoeien en nog minder in dergelijke
zakenpartij kiezen. Te vergeefs werpt men op dat bet hier „een
overwegend belan g geldt van de taal en dus ook van den stam."
Hetzelfde zou men a fortiori kunnen zeggen van eene menigte
politieke, economische en godsdienstige vraagstukken, waarvan
de oplossing met het oog op de toekomst van onzen stam vrij
wat meer belang oplevert dan die eener loutere spellingsquestie
en waarmede toch niemand wensehen kan dat bet A. N. V. zich
zou inlaten. En nog minder afdoende is het ons te willen diets
maken dat het A. N. V. alleen verzocht wordt zijne goedkeuring
aan bet beginsel der vereenvoudiging en geenszins aan een bepaald
stelsel to hechten. Dat is the thin end of the wedge: wanneer
men den vinger in het rad steekt, dan volgt
m
deen
ar alras
hetgansche lijf. De heer R. verwittigt ons overigens dat zoo
haast de op het Taaleongres to Nijmegen aangestelde commissie
met haar verslag voor den dag zal komen er iets meer zal
geeischt worden dan de platonische beaming van een onbepaald
beginsel En wat die „zonder enig verzet" — lees : bij verrassing —
benoemde commissie zal voorstellen, kan mengemakkelijk gissen,
want, voor zooveel ik weet, zijn ale leden ervan bekende Kolewijnianen 1). In elk geval vindt men onder hen geene vertegenwoordigers der bij alle Vlamingen, op weinige uitzonderingen
na, heerschende stemming, geen enkel lid der Kcninklijke Vlaamsche
Academie en, wat nog zonderlinger mag heeten, niet een der
opstellers van het Groot Nederlandsch Woordenboek. VVie zich
dus inbeeldt dat de uitspraak dier commissie den knoop zal doorhakken, zondigt, vrees ik, door al te verregaand optimisme.
Hoe 't zij, men zal het, hoop ik, eons zijn om het bestuur van
Groep A (Noord-Nederland) geluk te wenschen met zijne beslissing dat „omtrent de vereenvoudiging der spelling het Verbond
zich onzijdig dient to houden." 0 lgelukkig heeft de hoer
daarmede geonen vrede en in het slot zijner bijdrage (hetwelk
door Neerlandia niet ward overgenomen) spoort hi' zijne vrienden
aan om in alle takken eene machtige agitatie tege
n voorrnelde
beslissing van het Groepsbestuue to be ginners en aanhoudend
voort to zetten. Hierdoor zou men aan het A. N. V. eenen zeer
slechten dienst bewijzen en aan de uitbreiding ervan in Belgic
voor goad paal en perk stollen, ja mogelijk den afval van vele
Vlaamsche laden veroorzaken. Immers, een Verbond, dat er op
uit zou wezen om ons maatregeden op to dringen, Welke
niet verlangen, zouden wij bezwaarlijk kunnen blijven steunen.
Hoogachtend,
A. PRAYON VAN ZUYLEN
30 April 1903.

Bestuurder der Koninkliike
Vlaamsche Academie.
* *

Het A. N. V. en de schrijftaalvereenvoudiging.
angezonden vraog, met antwoord).
M. de R. — Gaarne zou ik in Neerlandia zien, of de onzijdi gheld van 't Verbond jegens de sehrUftaalvereenvoudiging al of
niet tvelwillend is, n. 1. of die strookt met Need_ p. 28 j. 1, 1ste
kwart., ofwel met p. 51 3e en 4e kwart., waar verschillende uit
drukkingen vijandig standpunt schijnen to verraden. Zo is 't
'n felt dat Z. Afr. niet alzonderlik wil vereenvoudigen. En de
tegenstand in Belgiil geldt meer de gedwongen verhollandsing van
de geslachten enz. bij
dan de zaak in 't alyemeen. Dat
de Vlamingen de behoefte eraan niet zo levendig gevoelen als de
1 ) De sehrij ver vergist zich

Afrikaners, dat is omdat ze, nog meer dan deze aan 't engels,
verslaafd zijn aan 't frans, en dus 't nederlands nog minder
schrijven • dus is het juist van 't allerhoogste belang, m aan 't
frans te helpen onttrekken, dat hun moedertaal niet is. Dit moet
'n hoofdstreven van 't Verbond zijn • allereerst door de Vlamingen
to wizen op hun groot belong in vereenvoudiging, gelijk voor
alien met gebrekkig nederlands taalonderwijs. Buitendien is, op
de alg. verg. eergister, Been woord teen vereenvoudiging geuit !
Nu ik toch schrijf, voeg ik er de wens bij, dat alle stukken
in Neerlandia zooveel mogelik ondertekend worden.
Met dank voor 't antwoord : boogachtend UEd. d.w.
Den Haag, 25 Mei 1903.

W. RUTGERS.

Naschrift der Red. Het A. N. V. staat buiten de spellingkwestie • dateens voor al gezegd. Schijnbaro tegenspraak vormt
het door den heer
bedoelde feit,
dat in het eene geval
de
verslaggever van een an
vergadering
a het woord is in
, het andere
de persoon van den Algemeenen Secretaris. Neerlandia sluit met
het artikel van den heer Prayon van Zuylen en de vraag van
den heer Rutgers voorloopiu de besprekingen over de nieuwe
den laatsten tijd een aan hun belang voor
spelling. Doze vergden
het Verbond onevenredige plaats.
Re gal is dat niet onderteekende stukken in Neerlandia van
de Redaetie zijn.

AFDEELINGEN.
's-Gravenhage.
In plaats van de volgens rooster afgetreden bestuursleden zijn
gekozen de dames mej. M. Loke en jonkvr. A. von Schmidt auf
Altenstadt en de heeren Mare. Emants en S. R. Steinmetz.
Voor de heeren Van Wassenaer van Rosande en Bevers zijn
gekozen de heeren
Bosboom en B. J. F Varenhorst.
*

* '

Leiden.
De uitvoering van oude Nederlandsche liederen door het
Gentsche hooronder biding van Florimond van Du se heeft
een groat succes gehad. Prof. Kalif had in bet Leidsche Dagblad
hetpubliek op dozen „muzikalen en letterkundigen" avond voorbereid. De beide Leidsche Afdeelingen van het Verbond kunnen
met voldoening op dezen liederenavond terugzien.
*

Jaarverslag der Afdealing Konstantinopel
over 1902.
r 1902 ward door acht laden
Den 12 en October van het jaa
van de Nederlandsche kolonie to Konstantinopel opgericht een
afdeeling van het Alg. Ned. Verbond met het doel de sinds
maanden aangevangen protestbeweging tegen onze plaatselijke
autoriteiten met moor eenheid en onder beschermin g van het Alg.
Ned. Verbond voort to zetten.
De werkzaamheden in de Brie maanden, waarin de afdeeling
boa of werden geleid door het op den 12 len October verkozen
bestuur : Dr. A. Coomans de Ruiter, Voorzitter, A. L. St. Yoost
de Kruyff, Onder-Voorzitter, H. J. W. Huber Jr., SecretarisPenningmeester, bestonden voornamelijk in het opstellen van
eon huishoudelijk reglement en een drukke briefwisseling met het
Hoofdbestuur in Nederland.
De uiteenzetting van de grieven der Nederlanders in de Levant
ward door het Bestuur voortdurend ter hartegenomen.
raden
Op
het einde van het jaar
t nog twee nieuwe laden tot
de afdeeling toe.
De geldelijke toestand van de afdeelin g is gunstig.
Dr. A. COOMANS DE RUTTER, Voorzitter.
VAN LENNEP, Ondei*V00rZittei.
** *

Leidsche Studentenafdeeling.
De heeren J. F. Hijmans, E. J. Haslinghuis en
Th. Joekes, bestuursleden der Leidsche Studentenafdeeling, vormen een bestendige commissie tot het
an avreemdeg even van alle mogelijke inlichtingen
lingen, die van plan zijn in Leiden to komen studeeren.
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Hollandsche werklieden in de Kaap-Kolonie.

bOLICDE.5111LICI
Groot-Nederland, Letterkundig Maandschrift
voor den Nederlandscllen Stam onder redactie van Cyriel Busse, Louis Couperus en
W. G. van Nouhuys. Uitgave van Van
Holkema Warendorf te Amsterdam.
Zijn er, na het noemen van den titel en de verdere omschrijving, nog eel woorden Hood om de oprichting van ons maandschrift nad er
te m o t iveeren '?
Wij meenen van niet.
Het is een schoon streven, dat zich in het laatst der 19e eeuw
onder ons zoo krachtig heeft geopenbaard : het streven om zooveel
mogelijk een breed geestelijk verband scam te vatten alle
streken, waar de Nederlandsche taal het voertuig is der gedachte.
Het breidt de grenzen van ons land uit, trots staatkundige scheidingen het wordt niet gedeerd door afstanclen, niet gekeerd door
oceanen, zoekt in de sympathie der zonen van een zelfden slam
van verre en nabij de duurzame bestendiging van een eenheid,
feitelijk bestaande, ma ar te lang verwaarloosd.
Uitbreiding van ons taalgebied : het is uitbreiding van onze
onderbouden met alien
letteren tevens. 't Is voeling zoeken
zij 't ook niet ens Nederlandsch in
die onze taal spreken
beperkten zin -- tevens de hand reiken can Mien, die als
kunstenaars het Nederlandsche woord kiezen tot materiaal voor
hun werk.
Zijn er niet hoopvolle verschijnselen van een nieuwe Nederlandsch-Indische literatuur in wording? Bestaat er geen reden tot
de verwachting dat in Zuid-Afrika, na de meer dan droeve thigen,
een tot voile bewustzijn gekomen yolk aan dichters en sehrijvers
het aanzijn zal geven? Zien we niet met groote vreugde een
frisschen herbloei der Vlaamsche letteren?
Door ons tijdschrift wenschen we aan dichters en schrijvers nit
en Zuid de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten als
IV
't zelfde huis, waar plaats is voor Mien.
Bovendien zullen we trachten bij voortdurinu onze lezers door
evoegden op de hoogte te doen houden van de ontwikkeling der
b
Nederlandsche letter en in den algemeenen zin, hierboven omschreven.
En voor dit ons streven hopen wij op de sympathie en den
steno van velen.
J?edactie van Groot-Nederland.
*

*

Vlaanderen, Maandschrift voor Vlaamsche
letterkunde, onder redactie van Stijl'
Strenvels, Herman Teirlinck, E. de Bom,
A. Vermeylen, A. Hegenscheidt en P.
van Langendonck.

Breemer en Osnabrugge zijn twee Hollandsche timmerlui, die
door bemiddeling van een Hollandsche dame in de Kolonie en
onzen Consul in Kaapstad, werk hebben gekregen, eerst in Paarl,
nu voordeeliger in Caledon, beiden Kolonie. Ziehier een stukje
uit een brief: Wij
hebben hier in Caledon,
een blanke voorman
„
een Engelschman • hi' heeft wel niet veel met Hollanders op, loch
onze Patroon denkt er anders over • die mag de Hollanders nog
wel. niettegenstaande dat Loch volbloed Engelschman is. Wij
werken hier aan het badhotel dat met 100 kamers vergroot wordt,
dus geachte mej. een aardig werk niet waar. Op heden zijn wij
nog maar met 10 carpenters, alien blanken en ik denk zoowat
een 25 it 30 metselaars, ook alien blanken en als men dan zoo
op het werk lootP
is het net condor als de torenbouw van Babel
eene volkomen spraakverwarring. Men hoort hier Engelsch, Fransch,
Duitsch, Italiaansch, Hollandsch, Zweedsch, Afrikaansch, ja ik
weet al niet wat meer, het is een warboel door elkaar in een
eowat en
ns
woord en Loch het is niet ongezelli g men hoort nog
leert meenen,"
In Paarlverdienden zij 7 sh. per dag van 10 1 /2 uur, Caledon
ongeveer 16 sh. per dag van 8 1 /2 uur. Good werkmanskosthuis
1,5 per week.
voor

Vereeniging van Hollandsch sprekende Inlanders.
Een voorheeld ter navol ging noemt de hoer G. van der Veen
to 13andoeng in eon ingezonden stuk in Het Onderwijs van 9 Met
hetplan van den Soendaneeschen tolk aldaar, Radon Soemadip
radji,
e om een vereeniging van Hollandsch sprekende inlanders
in het leden to roe en. Aan de oproeping is op bevredigende
wijze voldaan. De vereeniging telt nu reeds 20 leden, bijna alien
assistent-wedonos, schrijvers en onderwijzers andere hooger
in rang staande ambtenaren traden niet toe, ook omdat hun de
vereischte kennis van de Hollandsche taal ontbrak.
Elken Zaterdag komen de leden by een. Het doel der vereeniboino- is, de leden in de gelegenheid te stellen, hun kennis van
de Nederlandsche taal nit to breiden en de middelen daartoe
gebezigd zijn : het houden van genoemde bijeenkomsten • het toelichten der moeilijkheden, welke de leden bij de beoefening dier
taal hebben ontmoet, en het in rondlezing zenden van eenvoudige
gefflustreerde Hollandsche tijdschriften.

4.
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Z.Ex. de gouverneur van Suriname, C. Lely, is begunstigend
lid geworden van het Alg. Ned. Verbond en heeft het bescherm-

heerschap der groep Suriname aanvaard.
„Vlaanderen", algemeen Vlaamsch orgaan, waarin al de beste
Vlaamsche schrijvers, tot nog toe in verschillende tijdschriften
werkzaam, vereenigd zullen optreden, zal zijn volledigste en
zuiverste uiting van 't gezamenlijke geestesleven in Zuid-Nedland. WY meenen, dat zulk eene uitgave er komen moest en dat
thans vooral het oogenblik gunstig is. In Vlaanderen heeft de
ongere beweging haar recht doen gelden, en die stria is uitgestreden. Nu kunnen alle waarlijk love nde krachten, van ouder en
nienwer geslacht, op breeden grondslag samenwerken tot very olk. De Vlaamsche literatuur, die thans zulk
en
heffing van
teal
l
een aanzienlijke
plaats in de Nederlandsche letteren blijkt in te
nemen, heeft, in haar geheel beschouwd, een eigen karakter.
on
Vlaamsch-Bel bevindt zich in eene andere twikkelingsphase
dan Holland, en 't werk zijner schrijvers dient dan ook dikwijls
van nit een bijzonder standpunt ingezien en beoordeeld te worden.
Poch een reden ware voldoende om het bestaan van Vlaanderen
te rechtvaardigen : de Vlaamsche dichters en denkers willen vooral
hun eigen yolk tot hooger
•
door hun eigen yolk gelezen worden,
oproepen, dan is een zuiver Vlaamsch orgaan beter
geschild dan welk ander om op heel het Vlaamsche land in te
werken, en het eindelijk tot een volgroeid, rijpontwikkeld deal
van Groot-Nederland te maker.

j

*

*

Door de Commissie tot inzameling van boeken zijn reeds 15
kisten naar Zuid-Afrika gezonden.
*

*

*

De Afdeeling Eindhoven is wegens gebrek aan belangstelling
opgeheven, wat echter op het aantal leden aldaar geen in vloed
heeft gehad.
*

*

*

Het Roofdbestuur vergadert Zaterdag 20 Juni te Dordrecht.

De hoer J. G. van Grol, gezagvoerdervan St. Eustatius zal
op dit eiland een Ned. bibliotheek oprichten. Hi' heeft daarvoor
den steungevraagd van het A. N. V. en de Maatschappij tot
N. v. t. A. Doze hebben zich met elkaar verstaan en doorvriendelike tusschenkomt van den hoer dr. Greshoff, directeur van het
Koloniaal Museum to Haarlem, wordt doze maand een kist met
boeken naar St. Eustatius gezonden.
*

*

*
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De heer Julius Obrie, voorzitter van Groep B. verzoekt ons
te melden dat bd very issing zijn imam voorkomt onder het Verslag der werkzaambeden van Groep B in 1902, dat in het vorig
nummer weed geplaatst , aangezien dit stuk door hem niet weed
onderteeken d.
Doze onsehuldige vergissing is Diet in Vlaanderen Le gman. Red.
*

*

*

e vorige maand heeft dr. H. J. Kiewiet de Jonge een lezing
D
gehouden Amor de leden der Afd. Arnhem. De bijeenkomst was
druk bezocht.
*

De heer Mr. A. Lind, advocaat te Amsterdam, zond ons naar
aanleiding van het antwoord van den consul te Barbados, in het
Meinummer openbaar gemaakt, het vole nd schrijven door hem van
den Nederlandschen Consul te Gibraltar het vorige jaar ontvangen.

Dear Sir.
With reference toyour letter of the 27th ultimo, I shall feel
obliged if you will furnish me with a translation of same either
in English or French so as to enable me to reply to your inquiry.

I remain, Dear Sir Yours faithfully
D. I. Thomson, Vice-Consul.

*

De bibliotheek der krijgsgevangenen van Ceylon, Welke ongeveer 1000 boeken telt en ter beschikking van het A. N. V. was
gesteld, zal naar den Oranje Vrijstaat worden gezonden.
*

*

De Handelsvereeniging te Soerabaja maakt ons door baar
secretaris opmerkzaam, dat zij sedert meer dan 50 . jaar bestaande,
handelsinlichtingen verschaft. Dit naar aanleiding
aan iedereen
stukje van den heer K. A. James in Neerlandia van Maart.
vau
*
Aan de 600 consulaire ambtenaren van Nederland is in Mei het
lgend schrbven verzonden :
vo

Uit de Tijdschriften.
May. Mei : De Amsterdamsche Beurs.
Boon's
Holt. Recite. Mei : De Siberische Spoorweg en Mantsjoerije.
Nederl(Ind. Juni : Therese Hoven : De Hulpmoeders.
Wetensch. Bled n Zaborowski : Midden-Azie en de Oorsprong der
Ariers.

Eigen 'Mara. 6 Juni : Een Kijkje in de Dagteeken- en Kunsta,mbachtschool voor Meisjes te Amsterdam.

Nieuwe Gids, Juni : G. Simons : Lijkie-spelen.
Album der Natuur: Dr. Redeke : Het internationale onderzoek der zee
Aarde en hare Volleen. afl. 6. R. Greinz : Van innsbrtick naaa
Kufstein.

WelEd. Gestr.
Bij dezen hebben wij de eer IT toe te zenden een nummer van
Neerlandia, maandblad van het Alg. Nederl. Verbond, zijn statuten
en een gesehrift, waarin het doel nader wordt uiteengezet.
Het A. N. V. beoogt in hoofdzaak : behartiging der belangen
en versterking van den Ned. Stain, o.a. door uitbreiding en bevestiging van de Ned. Taal en opwekking van het Nederland
Stambewustzijn.
Het is dus onze plieht alle Nederlanders, wam- ter wereld zit.j
zich opbouden, te doordringen van het groote belang, dat zij hun
stain en taal getrouw bliiven en er toe rneewerken den Nederlandschen naam in het Buitenland hoog te houden.
Op hen ook rust de ernstige p licht Nederland te steunen in
zijn poging oin zich te doen Belden in den wedstrijd der volken
en zich een deel te verwerven van de voordeelen die
buiten onze
,
grenzen op het gebied van handel en nit.jverheid en ook
dat
der kunst zijn te behalen.
Voorkomen moet worden, dat de Nederlanders in den vreemde
zich van hun nationaliteit afkeeren : er naar gestreefd, dat zij op
elk gebied de betrekkingen met het Vaderland onderhouden.
Een klein land als het onze mag geen enkele zijner zonen laten
verloren gain.
Wij noodigen U daarom beleefd uit, ernstig kennis te willen
nenien van ons streven, U het A. N. V. aan te sluiten en de
Nederlanders in Uwe omgeving te vereenigen tot een Afdeeling.
Wij veroorloven ons daarbij in herinnering te brengen, dat
H.H.M.M. Koningin en de Koningin-Moeder door een ruime
gift Hare groote belangstelling in het Verbond hebben getoond,
terwijl op de Nederlandsche Staatsbegrooting voor 1903 een post
ten behoove van het Verbond is gebracht,
Ten slotte vestiges wij Uwe aandacht op het volgende bericht
uit de Staatscourant.
,Op 1 Juli zal de wet van 12 December 1892 (Staatsblad
no. 268) op het Nederlanderschap gedurende 10 jaren in
werking zijn geweest".
„
„Mitsdien zullen, krachtens Art 7, 5° Bier wet, de Neder„landers die gedurende dat geheele tienjarige tijdvak,
hebben
„
behalve ter zake van 's lands dienst, woos
„gehad buiten bet rijk zijne koloniOn of bezittingen in
andere werelddeelen, op genoemden dag de hoedanigheid
van Nederlander verliezen, tenzij zij in genoemd wetsvoor„schrift bedoelde kennisgeving hebben gedaan."
Het ter kennis brengen van deze mededeeling aan de Nederlarders in Uwe omgeving achten wij voor den Ned. Stain van
g root belang.
In de verwachting dat U zal willen medewerken om den band
tusschen de Nederlanders in den vreemde en het Vaderland te
versterken, en ons tot nader inlichting gaarne bereid verklarende,
hebben wij de eer te zijn,
Met de meeste hoogachting,
Namens het Hoofdbestuur,
H. KERN ! Alyemeen Voorzitter.
P. J. DE KANTER, Alyemeen Secretaris.

Nieuwe Leden.
(15 Mei — 15 Juni.
Groep Nederland.

a. Beschermende Leden.
W. H. V. Graaf v. Heerdt t. Eversberg, Riouwstr. 214. Den Haag.
H. van Goudoever, Sweelinckstraat 25.

b. Gen one Leden.
Alkmaar.
H. de Vries, p/a. den heer Buitendijk* Emmastraat,
G. D. I,. Graafland, Hypotheekbewaarder,* Kennemerp. 28,
S. M. S. Modderman, Comm. van Politie,* Langestraat ,
H. A. Horning, Deken en pastoor,* Verdronken Oordt 84,
Mr. A. J. F. M. N. Dorbeek*,
Langestraat 29.
J. F. Moens, Directeur N.-H. Landbouw Creciet. Keanemerstraatweg,
W. A. R. Meijer,* Kennemerstraatweg E 65,
J. W. Wicherink Sr.*,
Verdronken Oordt 45.
Mr. H. Boelmans ter Spill, Wethouder,* Langestraat
*Oegeven
pg
door den heer Dr. J. W. Wicherink,
Jhr. W. Liman Trip ,
Langestraat
Opgegeven door den beer P. M. A. Bogaert,
P. W. R. Petri, Off. v. Gezondheid, Hr. Ms. Cerberus, Amsterdam.
H. E. Baron van Asbeck,
Luit t z. 2e kl.
W. van den Berg, Keizersgracht
Opgegeven door mej. C. E. van 01st
Arnhem.
H. Beer*
L. J. van Ingen, Directeur Hoofdpostkantoor,*
J. G. Waalkens,*
J. C. Pilaar,*
Mej. S. Ch. Pennink, Directriee Kweeksch. v. Onderw.,*
*Opgegeven door den beer W. G. Wieringa,
E. H. nickel ,
K. M. A..
Breda.
Opgegeven door den beer N. G. Miller,
P. Geuze, Bock- Courant- en Steendr., Visehstraat,
Dordrecht.
A. M. v. Roosendaal, Luit. t. z. 2e kl. K. N. M. Steegoversloot 72,
,
Mevr. J. A. Kolif*
Deil bijeldermalsen.
G
Mej. S. Kolff,*
Herwijnen bij Gorinchem.
*Opgegeven door den beer W. M. Kolff,
Utrecht.
Nieuwland bij Gorinehem.
C. A. de Hoop,
Opgegeven door den beer G. R. Sterk,
Leerdam.
Lodder ,
Goedereede.
Opgegeven door Mr. D. Lodder,
Schiedam.
Mej. J. Walther,* Laan van N.O. India; 17.
's-Gravenhage.
Mej. A. Zuidema,* Francois Valentijnstraat 64,
's-Gravenhage.
Mej. L. Vos,*
r
*Opgegeven door 1VIej. Marie Loke,
H. N. Biezeveld, col. stud., Kanaal 10,
I). Mesritz,
Anna Paulownastraat 57
Opgegeven door den heer H. Th. van Steeden,
1,
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b. Gewone leden.
Haarlem.
Dr. L. C. Kersbergen, Koninuinneweg 49,
Bandjermasin.
v.
d.
Monde
Officier
van Gezondheid,
,
J.
R.
H.
Ph.
't
Hooft,
door
den
heer
Mr.
Opo.e(Yeven
J.
J.
F.
Schreuel,
Ass.-resident,
Leiden.
bd'Aumerie, Zoeterwoudsche Singel,
Mr.
Depok.
M. Selier,
Opgeueven door den heer W. Draayer,
Halmahera.
T.
J.
Laurens,
Administrateur,
Dr. H. bBosscher,* Lange Mare 6,
Probolingo.
Mevr. H. van Medenbach de Rooy—Thal Larsen,
D. Faber, Theol. Cand..* Witte Singel 45,
Soerabaja.
G. Buijs Czn., Kostschoolhouder,
*Opgegeven door den beer H. A. W. v. d. Vecht,
J.
Hummel,
Joh. H. Goedhart, Litt. Cand.,* Rijnsbur:gersweg C 14g.
J. J. G. Kruseman, Koopman,
J. van Wely, Jur. Stud.,* Botermarkt 13,
Ternate.
H. van Braam , Hoofdonderwijzer ,
A. J. G. Maclaine Pont, Jur. Stud.*,
Langebrug
Weltevreden.
C. 11. M. H. Kies,
le Luit. Artill.
*Opgegeven door den beer H. Ph. de Kanter Jr.,
Mej. E. van Loon, Onderwijzeres,
J. van Daalen,* Rijn en Schiekade 120,
Ph. Lohmann, Ambtenaar N. I. Handelsbank,
Louis Kastelijn, Jur. Stud.,* Witte Singel,
A. P. Doever,* 3e Comm. bij de Alg. Rekenkamer,
*Opgegeven door den heer J. B. van Loenen,
J. J. C. Holsboer,* onder-opzichter bij de Opiumfa,briek,
M. van Blankenstein, Litt. Stud., Hooigracht 42,
*Opgegeven door den heer H. J. V. Holsboer.
Opgegeven door den heer N. J. Kroon,
Dr. S. Figee, Directeur van het Kon. magnetisch en
F. Baron van Hogendorp, le Luit. Veldart., Breestr.,
meteorologisch observatorium
Opgegeven door den heer J. J. J. V. Stuyvesant Me en
E. A. E. Kalshoven ,
Ambtenaar ter beschikking van den
W. F. K. Cost Buclde, Jur. Cand., Breestraat 26,
Directeur
van
Onderwijs,
Eeredienst en Nijverheid,
Opgegeven door den heer E. J. Haslingbuis,
C. C. P. Vigelius, hoofdcomm. Dep. van Onderwijs
L. Schoutendorp, Jur. Cand.,* Hoogewoerd 30,
Opgegeven door den heer J. W. Roessingh v. Iterson.
C. W. de Vries. Jur. Stud.,* Breestraat 142,
E. H. Carpentier Alting, Notaris,
M. P. Kingma BoWes, Med. Stud.,* Doezestraat 2,
K. Floor Jr., Hoofdonderwijzer,
F. W. van Riemsdijk, Jur. Cand.,* Apothekersdijk 19,
J. E. Timmer, le Luit. Artillerie,
N. Faber, Med. Stud.,* Hoo gewoerd 86b,
D. A. Oosterbaan, Apotheker,
A. S. Oppenheim, Jur. Studb.,* Breestraat 42,
M. 1V1oltzer, Jur. Stud.,* Hoogewoerd 1,
Groep Suriname.
J. A. Fokker , Jur. Stud.,* Haarlemmerstraat 23 ,
a. Begunstigend Lid,
W. v. d. Weg, Med. Stud.,* Haarlemmerstraat 123,
Paramaribo.
Z. Ex. C. Lely, Gouverneur van Suriname,
J. R. Goddard, Jur. Stud.,* Noordeinde 37 ,
Beschermende
Leden.
b.
H. B. J. van Mierop, Jur. Stud.,* Oude Singel 72 ,
Mr. Dr. C. F. Schoch, President-Directeur der Sur. Bank, Paramaribo.
J. Nuhout v/d. Veen, Jur. Stud., Oude Singel 4,
Mr. C. J. He list President
,v.h. Hof v. Justitie
*Opgegeven door den heer L. J. Visser,
en v. d. Kol. St.
Gk.. Bakker, Jur. Stud. Noordeinde 42a,
0. W. Westerouen van Meeteren, Luit.-Kol., Command.
D. Cohen, Litt. Stud.,* Hooigracht 43,
C F. de Ruijter de Wildt,
Agent N. H. M. en
G. C. W. van Tets, Jur. Stud., Breestraat 77 ,
Plantagedirecteur,
Naarden.
M. J. W. Roldanus,
Schip p erstraat 595,*
M. C. J. Welle, Agent N. H. M. en Plantagedirecteur
*Opgegeven door den beer G. Doorman,
Oosterbeek.
Mej,
J. Boll ,
b. Gewone Leden,
Opgegeven door den beer Dr. Veenenbos,
Mr. L. ten Harmsen v. d. Beek, Districts-ComRotterdam.
Mej. L. Bender,* Nieuwe Haven 147,
missaris ,
Beneden-Suriname.
Ds. J. R. Callenbach*,
Proveniersssingel 31,
F. Smith, Districtscominissaris ,
Ephrata.
Mej. H. Gast,* Diergaardersingel 84,
M. Nassy,
Nickerie.
Mej. L. 's Jacob,* Willemskade 21,
Mr. L. L. Beckering van Loenen, Kantonrechter,
Mej. D. Warmenhoven,* Oostvestplein 45,
G. H. Brokmeijer, Plantagedirecteur,
Paramaribo.
*Opgegeven door Mej. Dr. H. C. H. Moquette,
J. G. Oterdoorn, Opzichter,
Ed. G. A. Fol, Witte de Withstraat,
J. van Drenth,
Opgegeven door den beer Th. Nolen,
J. F. Nassy, Geneesheer,
A. M. de Wit, Nieuwe Binnenwe g 352,
Ds. H. Buiskool, Predikant,
Opgegeven door den beer H. H. P. de Wit,
Ds. H. K. S. Ph. Begemann, Predikant,
J. J. Sloff, onderwijzer, Prinsenstraat 47
F. C. Curiel ,
Plantage-administrateur, lid Kol. St.
Opgegeven door mej. I. Rikkers
C. S. Gorsira,
Koopman, lid Kol. St.
A. Reijnders, Baan 1,
Mr. G. F. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg,
Opgegeven door den heer S. Reijnders,
Appingedam.
Lid. van het Hof van Justitie,
Schiedam.
H. R. M. A. van Gent,* Lange Haven,
Mr. J. van Praag, tijdelijk griffier v. h. Hof van Justitie,
Antoon Beukers,* Lange Haven,
Mr. T. Carst,
W. A. J. Witkampf,* Lange Haven,
A. F. Wilmans,
Koop man, lid Kol. Staten.
A. J. J. de Groot,* Tuinlaan,
Dr. H. Havelaar, Hoofding., Lid v. d. Raad v. Bestuur,
P. Loopuyt,* Lange Nieuwstraat,
V. F. J. Boumeester, le Luit. der Inf. Adj. van
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nlangs heeft er in Ons Land, bet groote orgaan van
den Afrikaander Bond, of misschien is het nu juister
te zeggen•: het Hollandsche orgaan van de nieuwe
Zuid-Afrikaansehepartij, een beoordeeling gestaan van het
bock van dr. N. Mansvelt ever de betrekkingen tussehen
Nederland en Zuid-Afrika." Het lij• kt ons van eenig belang
van die beoordeeling kennis te newer), vooral omdat zij niet
alleen gezag ontleent aan bet blad, waarin zj versehija,
maar gesteld is op den toon van iemand, die wel een voorman van de Afrikaanders kola wezen. Na een korte kensehetsing van den inhoud van prof. Mansvelfs bock vervolgt
de schrijver:
Na doorlezing van hetzelve zijn we tot het besluit gekomen, dat
de inhoud meer bepaald bedoeld is, OM te wijzen op de feilen en
fouten van Nederland en de Nederlandsche financiers vooral. tengevolge waarvan de Kaapkolonie en vender Zuid-Afrika voor Nederland is verloren gegaan Of de schrij ver zich daarbij heeft geplaatst
op het standpunt waarop de geschiedschrijver zich moet plaatsen.
boven de partijen. en de feiten gevende zonder aanzien des persoons,
is een vraag. de beantwoording waarvan wij aan de lezers van
het boek moeten laten.

Over het geheel beeft de sebrijver zich o. to veel laten leiden
door den geest van Prof. Kalif. den sehrijver van „een woord vooraf' In dit werk, die zich zooals destijds Simon v. d. tel, die geloofde, dat alles wat Hollandsch was, noodzakelijker wijze beter
moest zijn, daft hetgeen dit niet was, ook thans die gedaebte heeft
doen voorzitten.

Na dan lof gebracht te hebben aan de degelijkheid van het
bock, vervolgt de beoordeelaar :
Wij meenen echter, dat bij de simenstelling de schrUver alleen
rekening heeft gehouden met de Nederlandsche lezers van zijn werk,
en niet met de Afrikaansche. Ook het woord vooraf in dit werk
van Prof. Kalif is minder gericht op het nationoal zelfrespekt
van ons Afrikaanders. Deze schrijver bedenke, dat wij een Hollandsch-sprekend, loch Been Hollandsch Zuid-Afrika begeeren
leus van den dap., en de Nederlandsche volksgeest. die zich uiten
in de woorden „Groot-Nederland - waarmede deze schrijver begint.
doen ons denken aan „Great and Greater Britain!' Zij verspreiden
een jingoistische lucht. Ook wij gunnen Nederland volgaarne verruiming van horizon. gelegenheid tot ontwikkeling van handel en
nijverheid, van sluimerende geestkracht en ondernemingsgeest enz.
Poch wij zullen toch daarom het als een plicht besehouwen, niet
alleen thans, maar st
steeds en onder alle omstandigheden „preferen-
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het of, wat dit
tie . ' te veroordeelen. Niet van Zuid-Afrikathang
voor Nederland zal kunnen worden, doch van de Nederlandsehe
financiers en ondernemingen.
De vraag: Vat 7uid-Afrika, niet voor het Nederlandsehe y olk had
ti'
kunnen worden, mope voor Nederlanders van belang zijn;
van verdrukking. ram en tegenspoed, zooals Afrikaanders,
die helaas hebben leeren kennen, kunnen wij ons over het antwoord op die vraac, 'loch warm Hoch koud maken.
De woorden van ' Prof. Kalif kunnen ons Afrikaanders geen ander
goed doer, clan het opwekken van een idee, dat alle y wat de Nederlander voor zijne stamverwanten in Zuid-Afrika doet, in het bela,ng van Nederland, zijn handei, nijverheid enz., dus „rentegevend"
zou moeten zijn En die gedachte zetten wij liever verre van ons
beamen ten voile de woorden van den Ed. J. H. Hofmeyr, aanN\
gehaald op bladz. 53, dat wij Afrikaanders behoefte hebben aan
nationaal zelfrespekt. Prof. Kalif ontneme ons dit niet, door te
spreken van een verzuimd Zuid-Afrika. dat het Nederlandsehe yolk
zich heeft laten ontglippen.

De beoordeelaar van Ons Land heeft blijkbaar nog meer
bezwaar tegen den geest van het woord vooraf dan dien
van het boek zelf. Nu voelen wij ons niet geroepen dat
stukje van prof. Kalif in bescherming te nement maar laten
het in zijn waarde. Aileen komt het ons voor, dat de
schrijver in Ons Land dat wood vooraf kwalijk begrepen
heeft. En zoowel wat
hierover als wat hij over bet bock
zelf te zegcren heeft
ons allerminst getuigenis af te
c'de onpartijdigheid
die een criticus evenzeer past
leven van
•
als riden geschiedschrij yer. Ligt het niet in de rede, dat een
Nederlander, over de betrekkingen van zijn land met ZuidAfrika schrijvende, zijn spijt uitdrukt over de fouten en de
onverschilligheid van zijn yolk, waardoor dit van bet yolk
van Zuid-Afrika vervreemd is Hoe kan het voor de Afrikaanders krenkend wezen, dat een Nederlander het losser
worden van den band tusschen de stamgenooten hi
ell
ginds betreurt? Vooral wanneer de schuld daarvan aan bet
Nederlandsche yolk gegeven wordt ! Het ware immers ook
in bet el van een Hollandsch sprekend Zuid-Afrika,
dat de AfriCaanders, volgens den schrijver in Ons Land,
begeeren, als het verkeer tusschen Nederland en Zuid7Afrika
inniuer was onderhouden.
En waar wij hier in Nederland het „verzuimd Zuid-Afrika"
betreuren en ons best doen het verzuimde eenigszins go
te maken, daar denken wij Ons Land stelle zich gerust ! —
niet aan een Nederlandsch Zuid-Afrika, niet aan een ZuidAfrika dat met andere dan geestethke banden aan het oude
stamland verbonden is. De vraag wat Zuid-Afrika voor het
Nederlandsche y olk had kunnen worden moge de Afrikaanders koud laten — ofschoon de schrijver in Ons Land had
kunnen bedenken, dat deze „tijden van verdrukking, rampen
en to el de Afrikaa q ders allicht es card waren
gebleven, indien het tussehen bier en ginds anders geloopen
ware — ons laat 't niet koud, en wij mocren dat wel zeggen,
meenen. Hoe aan de Afrikaan'ders het „nationaal
Louden
zelfrespekt" ontnomen wordt „door te spreken van een verzuimd Zuid-Afrika, dat het Nederlandscbe yolk zich beeft
laten ontglippen", begrijpen wi_j niet recht. Eer doet dit
tekort aan bet „nationaal zelfrespekt" van het Nederlandsche y olk wij weten nu immers, dat de afstand van de
schijn een
Kaapkolonie aan Engeland, slechts
koop, werkelijk het zwakke Nederland van een eeuw geleden
afgedwongen is. Maar zeker, ook na dien afstand heeft ons
y olk beer op beer in Zuid-Afrika zijn kans verzuimd. Is
het voor Afrikaanders grievend dit te hooren? En misschien
eervol, dat Engeland zijn kans waargenomen heeft?
als men hier te laude nu van een
Maar hoe dit
Groot Nederland spreekt, dan gaat men nog niet om met
ingo-plannen, zoomin to move Zuid-Afrika als b.v. tegenover de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, waar duizenden wonen die tot onzen Stall behooren en die 11 er carne
Diet verloren voor zagen gaan. Het is een ruimer en verstandiger beginsel, dat er aan ten grondslag ligt. En de gedacbte,
lles wat Nederlander voor zijne stamverwanten in.
data
Zuid-Afrika doet . . . rentegevend zou moeten zijn", bad onuitgesproken kunnen blijven. Er is ook in het woord van prof.
Kalif geen reden toe gegeven. Als de Afrikaanders, naar
Ons
bet oordeel van J. H. Hofmeyr en den schrijver

j

Land, meer gevoel van eigenwaarde als yolk noodig hebben, dan is er voor dit stijgende zelfbe-wustzijn, naar het
onsvoorkomt, geen aanleiding zich te uiten in een
zekere hooghartigheid die Afrikaanders wel eens tegenover
het
•
Nederlandsche
Yolk laten blijken. Er zijn Yeeleer Afrikaanders die er bij zouden winnen als zij hun gevoel van
eigenwaarde wat me er naar een. alder zijde toonden.
*

*

Wat langer geleden bevatte Ons Land ook een stuk,
waarin een Afrikaander zich tegen Nederlanders keerde,
maar dit ge .val is toch geheel anders. Het was in een very
van Janni. De dichter hield daarin, gelijk hij al zoovele
malen gedaan heeft, een pleidooi voor zijn taal, voor het
Afrik-aansch. Hij klaagt over de verwaarloozing van die
taal, over de minaehting van vriend zoowel als vijand. Op
de school -wordt verbannen. En zij is nog zwak, in haar
kindsheid ; zirj heeft geen letterkunde en is nog maar alleen
spreektaal •; volgens den Engelschman niet eens waard om
gesproken te worden, „di eindom netmar van 'n agteruite
kliek."
dan volgt (het Afrikaansch wordt sprekende
ingevoerd)
Di Hollander, van wie s'n taal
Ek is 'n vorse kind,
Is nooit met liefde en respek
An mij gewees verbind;
Hi' noem mij „slegte Hollans" en
„'n Dialek!"—d' is al! —
As ek mij ni verbeter ni,
Dan kan ek ook mar val!
eis mij as 'n lidmaat net,
Ni as volwasse kind!
Hi wil mij oplig uit de klei(!)
Waarin ek mij bevind!
So wil di man uit Nederland
Vir mij geen hulp verleen,
Om ek hou vas: ek 's Afrikaans
En op mijn eie been.

Dit is, dunkt ons niet billijk van Janni. Er molten er
hier zijn die oordeelen al hij weergeeft vooral geweest
zijn — zoo in 't algemeen is zitjn grief onwaar. Er zijn er
velen bier te lande die het Afrikaansch als een taal erkennen,
die er bet gemak en welluidende van als spreektaal, zjjn
kernige uitdrukkimren en beeldend vermogen erhennen. Zij
gaan in een opzicht zelfs verder dan janni en outzeggen
het Afrikaansch gem letterkunde, hoewel nog in haar opkomst
•
en beperkt van omvang en inhoud. Las Janni Nederlandsche
bladen hij zou er herhaaldelijk met welbehagen Afrikaansche
verzen in overgenomen zien. Janni is voor • het Nederlandsche
publiek geen vreemdeling. De bundel van Reitz wordt bier
gretig gelezen. Er• is in Nederland wel degelijk „liefde en
respek" voor het Afrikaansch. Er zijn er ook, die het een
niet fraai vinden. NI al dit is niet het oordeel
tongval
van „di . Hollander."
an sc --- de taal
Wat voor de toek omst van het Nederldh
in haar ruimsten zin genomen — in Zuid-Afrika beter zou
zijn behoud van het Hollandsch als beschaafde taal, als
voertuig der beschaving, of het Afrikaansch daartoe verheven •;
wat in het eerste geval de rol van het Afrikaansch zal wezen,
en welk Afrikaansch men in bet tweede geval wil, de taal
zooals zij met betrekkelijk goring onderscheid van de Kaap
tot de Zambesi gesproken wordt, of een Afrikaansch op
Hollandsche best geschoeid, dat zijn vragen waarover
men zich in Nederland eel beslissinu aanmatigt. Dat is de
zaak van het Afrikaansche yolk, vande spraakmakende gemeente in Zuid-Afrika zelf. Het zou niets baton of men in
Nederland het Afrikaansch niet als taal wilde erkennen,
maar men heeft bier ook hoe langer hoe minder neiging
om daarover te oordeelen.
d Afrikd
ers nog lang
aan zelf
Intusschen is men het oner
niet over de aanspraken en de toekomst van het Afrikaansch
eens. En vooralsnog heeft die taal 't meest van de geringschatting en het onvoldoende „nationaal zelfrespekt"
Hoor het Atrikaansch
van den Afrikaander zelf te
Janni klagen
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Daar's minnig boer, wat mij gebruik,
En tog naar Engels smag;
Daar's minnig Afrikaner flink,
Wat
sijn taal, verag,
Ili' ken gin spraak so goed as mij,
Hi' is an
gewend,
Maar „haat toch liever Engels"! sal
lli' in zijn kinders prent.

En gingen de leiders maar beter voor !
Selfs in di Parlement word ek,
Waal. doeulik is, vermij;
Hui alinal da r, behalve
paar,
Laat mij teenwoorig
Di krom.te Engels boor
daar,
Di Hollans gee jou pret, —
„I has" en „ek die heef" vir hul
Klink beter dan „ek het"!

De beboefte aan „nationaal zelfrespekt," waarover
Hofmeyr het heeft, schijnt niet tot de onderste lagen van
d Afrikaanders bepaald te blijven.
Ten slotte nog cell. paar regels ter verheerlijking van het
Afrikaansch uit Janni's vers aangehaald:
Kijk of ek ni uit adelteel
Steeds suiwer bet geblij!
Kiik of jij in Europa ooit
'n Reiner spraak sal kriij!
Kijk of char is 'n ander spra,ak
Eenvoudig soar ek!
Sock eene, wat nog mooier Mink
En meer jou hart kan wek!

Als de Afrikaner zijn taal beter leert kennen, clan zal hl
zich aan hoar hearten, meent Janni, en hoar toekomst is
verzekerd. Dan zal, zegt het Afrikaanscb,
Dan sal ek ook al sterker groei,
En breed min takke stuur;
Dan klou mijn wortels stijver vas .
*

*

Afrikaander partij in de Kaapkolonie is, gelijk men
weet, vooral order den invloed van J. H. Hofmeyr, veranierd
een Zuid-Afrikaansche partij, die geen Hollandsch of
Engelsch kent, maar• een partij wil zijn van alien, welke
taalzl spreken uit welk yolk zij stammen, die Zuid-Afrika
als bun vaderland bescbouwen. Deze hervorming van de
eens Hollandsch-Afrikaansche partij in een nationale ZuidAfrikaansche heeft op het laatste congres van den Afrikaander
Bond, kortgeleden, hoarbeslag, gekregen, maar daarheen
heeft men het al sedert jaren geletd. Ons Land bepleitte de
nieuwe partijgroepeering al voor den oorlog. Dit samengaan
van alle nationaliteiten of, waar 't ten slotteop aankomt,
van Hollandsche en En g' Zuid-Afrikaners, wortelt dus
dieper dan in de politieke noodzakelijkheid voor de Afrikaanders
om tegen de llhodes-progressieven bulp te zoeken 14j de
Engelschen die Zuid-Afrika voor zijn eigenbewoners opeischen,
zij 't clan onder Engelsche vlag.
Moest men in OnsLand de tolk van gelled hetAfrikaander
y olk van de Kaapkolonie zien en in mannen als Hofmeyr
(Onze Jan), Theron en de Waal, voorzitter en secretaris
van den Bond, Diet alleen zijn leiders, maar ook de dragers
van zijn streven, dan zou er geen twijfel aan Z1 11 of de
Hollandsche Afrikaanders wenschen niets liever don, met
behoud van eigentaal, met de Engelsche Zuid-Afrikaners
samen te smelten.
Tot de Afrikaanders, die dat behoort ook Nico
Hofmeyr. Midden in den oorlog zijn boek selmj'vende over
wat hij er in het leger van de Boeren van meemaakte,
bepleitte hij reeds op roerenden toon verzoening met de
Engelschen. En onlangs bevatte bet Zuid Westen, het Oudtshoornsche blad waarvan hij hoofdredacteur is, een vertaling
van The Settler, het schoone vers van Kipling, dat men
waardeeren kan als men vergeet wie het diohtte
dat
het deed naar aanleiding van Chamberlain's verzoeningsgebral in Zuid-Afrika. Verzoeningslied, zoo is detitel die
Nico Hofrneyr voor zijn vertaling koos. Ziehier een koeplet :

83
Hier, in een ruim en zonnig land,
Waar we spoedig onrecht vergeten,
Leg ik mi'n' hand in mijns broeders hand
En, bij de kraalmuur gezeten,
Willen wij samen te rade gaan,
Om verzoening te doen voor de zonden
En dwaasheid door beidepartijen begaan,
En te heelen de diepe wonden.

,Waar we spoedio. onrecht
•
vergeten",
zoo ongeveer kon
Kipling wel zeggen. riDe Engelschen vergeten spoedig onrecht
dat zij and 'en aandoen, maar als het voor hem niet slechts
woorden zijn, ken Nico Hofmeyrr` it yolk zoo slecht
Zullen de Afrikaanders zoo spoedig het onrecht vergeten
Een eeuw onthouden zij het, en langer. „De zonden en
dwaasheid door beide partijen begaan" ! Het is al fraai dat
Kipling de zonden
dwaasheid, die zijn yolk de Boeren
aandeed, op gelijke stelt met wat de Engelschen de
Boeren verwiiten. Maar alweer, gaat er niet een vervaarlijke
verzoening door het Afrikaander kamp, dat die Engelsche
hoon klakkeloos in het Hollandsch overgebracht wordt
Er zijn in Zuid-Afrika stellig Engelschen, en hun aantal
moet niet gering wezen, die ook verbroedering samensmelting van Zuid-Afrikanen van allerlei landaard wenschen.
De South African News bepleit het in de Kaapkolonie, de
Friend doet het in den Vrijstaat, beide bladen vierkant
tegenover de politiekChamberlain
van •
en Milner staande.
Wil men in een Kaapsch blad de oorlogspolitiek van Engeland en zijn politick na den oorlog scherp veroordeeld
vinden, dan is men beter bij de South African News terecbt
danbij Ons Land. En de Friend spreekt ook met Been
onvast geluid.
Bij de Engelsclien, wier gevoelens in S. A. N. en Friend
uitgesproken worden, openbaart zich het verlangen om in
Zuid-Afrika een groot eigen yolk te hebben. De Friend
herdrukt een vers van Charles Cowen, een ouden inwoner
van de Kaapkolonie. Bet is al van 1898, maar de dichter vond
bet in deze dagen zoo toepasselijk dat hij 1 nog eens onder
de oogen van het publiek wilde hebben. Hij bezingt de
scboonheid en rijkdom van Zuid-Afrika's land, de eerbiedwaardigheid zijner inzettingen, de schoonheid kracht van
L111blanke bevolking, en het refrein zegt telkens
Zuid-Afrikanen wij zijn Engelschen, Franschen noch
Schotten tweedracht belemmert ons streven ook zijn wij
geen Duitschers, Ieren, Hollanders, maar echte Zuid-Afrikanen.
We are South Africans,
South Africans are we;
We're neither English, French nor Scotch,
Division mars our plans —
Nor are we Germans, Irish, Dutch —
But true South Africans!

Intusschen vergeet Charles Cowen niet „den troon" noch
„het rijk, welks vlao. de zethl beheerscht." Dat komt dus
overeen uit met J.
I?. • en de zijnen. Wie zal zegHofmeyr
gen wat de toekomst brengt

Overzicht van de Hoofdbestuursvergadering,
gehouden op Zaterdag 20 Juni
te Dordrecht.
Aanwezig: prof. mr. W. van der Vlugt, dr. H. J. Kiewiet
de Jonge, P. J. de Kanter, Jhr. mr. 0. van Nispen tot Sevenaer,
en H. D. H. Bosboom nit Noord-Nederland • G. D. Minnaert,
nit Zuid-Nederland.
Afwezig met kennisgeving mr. J. L. W. C. von Weiler
en Jhr. 0. van der Wick nit Noord-Nederland, L. H. Smeding
en prof. mr. J. ()brie nit Zuid-Nederland.
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge neemt op verlangen zijner medebestuurders het voorzittersehap der bijeenkomst op zich.
Hi' spreekt no de voorlezing der notulen door den seeretaris,
zijn voldoening uit over bet feit, dat de hoofdbestuursvergaderingen in den laatsten tijd beter bezocht worden In het bijzonder
roe )t hi' bet welkom toe aan de aanwezige nieuwe leden : prof.
mr. v. d. Vlugt, en Jhr. mr. v. Nis )en tot Sevenaer, die de plants
zullen innemen der beeren Kern en Sehaepman, wier groote verdiensten met een enkel woord worden gehuldigd. Van de nieuwe
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hoofdbestuurders wordt veel voor den bleei van het Verbond
verwacht.
Beide heeren zeggen dank voor het in hen gestelde vertrouwen,
terwijl prof. v. d. Vlugt in het bijzonder wijst op de moeiliike
taak om prof. Kern als voorzitter te vervangen. Waal- het bestuur
hem dit ambt waardig keurt, stelt
zijit tijd en kracht, voor
zoover bezigheden hem di toelaten, gaarne ter besellikking
van het A. N. V. Hij stelt voor dr. Kiewiet de Jonge tot ondervoorzitter te benoemen, wat door de bestuorsleden met instemming wordt begroet.
De heer De, Kanter verkrijgt hierop het wooed tot het doen
van verschillende mededeelingen, -waarvan de voornaamste bier
volgen.
De bibliotheek der krijgsgevangenen van Ceylon is naar Bloemfontein gezonden met belofte hair nu en dan van uit Nederland
aan te vallen, terwül aan dr. Herzog de zorg er voor is opgedragen en hem is verzoeht de belangen van het Verbond
Zuid-Afrika te helpen bevorderen.
De Groep Suriname heeft bet plan een „Leesmuseum" op to
richten en zal daarin door bet iloofdbesturtr worden gesteund.
Alin den Min. van Binnenl. Zaken is een adres gezonden met
verzoek om voor 1904 een verhoogde subsidie van de Regeering
to molten ontvangen.
Betrekkingen zij n aangeknoopt met de Nederlandsehe Club
Wilhelmina to San Francisco en enkele andere personen, waarvan
hone y ing der Verbondsbeweging hi Amerika bet gevolg kan zijn.
Eon verzoek van Groep 13elgiil is ingekomen, om ingezonden
stukken uit Zuld-Nederland voor de plaatsing ter beoordeelipg
aan het dagelijksch bestuttr deer groep te zenden, vooral waar
het persoonlijkheden geldt.
Dr. Kiewiet de ,Jonge stelt voor zulke stukken naar de Redactiete verzenden.
Commissie in
De beer Minnaert meat eater op, dat doze Commissie op 't
oogenblik
niet
bestaat en de verstandhouding trisschen
bestuurders to wensclien overlaat.
Van den hoer Obrie is eon schriiven ingekomen, waarbij
0. a. opkomt tegen het lionden dezer vergadering in Dordt. Antwerpen was aan de beurt.
De vergadering benamt bet bezwanr, ofschoon erkend wordt
dat bet voor do 10 Nederlandsche hoofdliestuurders watveel
gevergd is telkens naar Antwerpen te komen. De vier Zuidnederlandsche kunnen gemakkelijker Dordrecht, als vereenigings,lasts en Verbondszetel, bezoeken. De heeren Minnaert en Kiewiet
de Jonge bevelen aan de agenda naar 66n vergadering per •,jaar
op te stuwen en dan om beurten
Noord Zuid tevergaderen.
De beer F.
's Jacob, tijdelijk te Rotterdam, heeft beloofd
bij zijn terugkeer in Shanghai pogingen aan to wenden om de
Nederlanders aldaar voor
Verbond aan 6611 to sluiten.
Van Ds. Henry Beets le Grand Rapids is de weinig bemoedigende
mededeeling ingekomen, dat het bestatir der groep Amerika den
strijd moede is. Men zal Meter tracliten to redden, wat er to
redden valt en rekent daarbij op de hulp van het Hoofdbestour.
Dr. Kiewiet de Jor g e geeft een beknopt overzieht van de
stiehting der groep, wijst op de reis van Dr. Abr. Kuyper,
op de werkzaam -heid van Ds. Dosker, op den Vondelvertaler Van
No) en op de groote afstanden in Amerika, (lie het moeilijk
maken tosschen de Ned. afstammelingen samenwerking te krijgen
en op de wenselielijkheid van eon reizend progagandist voor het
Verbond. Met Amelika moeten we goduld hebben endaarom
juicht hi' het toe, dat de Secretaris de niet-staking der Neerlandia-zendingen heeft toogezegd.
Prof. v. d. Vlugt wijst op bet Amerikanisme, dat alles in zijn
stroom meesleept, terwijl de beer Minnaert het geld aan de groep
Amerika ten koste gelegd, veel beter besteed zou aohten plan
Vlaanderen, waar met heer hoop op voordeel wordt gestreden.
13esloten wordt groep Amerika voorloopig to blijven steunen.
lngekomen was een voorstel van Dr. Buitenrust Hettema uitsprekend de wenschelijkheid Neerlandia met een of ander geillustreerd tijdschrift to vereenigen. Daarover kan met het oog op bet
contract met de Uitg. Maatsch. Nederland, dat tot 1905 loopt,
niets worden besloten.
Dr. Kiewiet de Jonge verkrijgt na al doze mededeelingen het
world f u ll eon overzieht to Fever over opricbting en working;
van hot Perskantoor, terwij1 de nieuwe inrichting wordt niteengezet bet opkomen in de buitenlandsche pers voor de eer van
Nederland overal, waar wij verkeerd worden beoordeeld of gelasterd.
Door den beer Oud,schans Deutz to Paramaribo is het Ho ofdbestuur -iewezen op de wenschelijkheid eener ineensmelting
van A. N V. en de vereeniging Oost en West, wier belangen in
Suriname in dezelfde richting loo )en en die door samenwerking
veel moor tot stand zouden kunnen brengen.

De heer Bosboom wijst editor op de uiteenloopende workzaamheden, blijkend uit de Statuten, en vreest goon gevaar van
mededinging.
Do Seeretaris-penningmeester wordt vervolgens gemaelitigd
debegrooting van lit jaar met enkele nitgaven to overschrijden.
zake bet
'I'er sprake komt nu bet adres aan
Regeering
verlies van het Nederlandersellap. Do vet-warbling wordt
gesproken, dat de Regeering op de een of andere wijze aan de
bezwa y en van inzenders van liet Ares nit Parijs tegemoet konie.
ontving
Ten slotte doet de secretaris verslag van een bezoek, dat
dat wellicht
van den hoer Von llemert to Parijs, waavuit
opricliting eener afdeeling Parijs, tevens onderdeel der
spoedig
dcht.
Nederiandsli Fransclie Vereeniging zildaar, kan worden
verwa
De beer Minnaert wijst er nog op. dat men bet in
joist eon snort van zwakheid vindt der bedoelde vereeniging, dat
zij half Fransch is. In Parijs wonen we! 80 000 Vlamingen, die
ook aangezocht badden moeten worden.
rbondsleden
De secretaris zal dezen wink aan do Parijsche
ve
overbrengen.
Niets moor aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Dp
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Algemeene Vergadering van Groep Nederland.
gehouden 23 Mei te Dordrecht.
(Slot.)

Na voorlezing van het jaarverslag, verkreeg de hoer P. J.
de Kanter bet woord om verslag uit te brengen over den
toestand der kas. De rekening over 1902 sluit in uitgaaf en
ontvangst met een bedrag van f 5807.83. Het a tilt saldo
bedraagt f 3718.685. De penningmeester wijst er op dat bij
dit gunstige cijfer in het oog gehouden moot worden, (Tat
groep Nederland in hoofdzaak de algemeene kas moot vullen.
Prof. Kern, inmiddels ter vergadering verschenen en met
toejuiching begroet, verontschuldigt zich over zijn te late
komst, waarvan een verkeerd begrepen treinenverbinding de
oorzaak is, neemt het voorzitterschap over en brengt den
hoer De Kanter dank voor• zijn uitstekend beheer.
Dr. Kiewiet de Jonge doet vervolgens eenige belangrijke
van het Perskantoor
en den
mededeeling over de werking
•
werlikring van bet A. N. V. in Zuid-Afrika.
ontwikkelt bijzonderheden het plan ell nitbreiding
van het perskantoor tot een your de algemeene Nederlandsche
stambelangen. Hoofdvoorwaarden zijn de krachtdadige molewerkino. bier te lande van de verschillende deskundigen op
elk gel7ied, stoffelijk en geestelijk.
bedoeling zou dan zijn dat een dergelijk perskantoor
vrienden in het buitenland staat stelde om met de verstn elite gegevens op de wijze, zooals bet voor elk land afzonderlijk het beste wordt geacht, invloedrijke tijdschriften
of dagbladen, verkeerde voorstellingen over ons land en onzen
stam to verbeteren Daarvoor is eater de algemeene modezal de steun van Nederworking van Nederlanders noodig
1
l
and vereischt worden. Men denke
aan het port (Ye eden
verschenen artikel in de N. R. Crt. over de noodzakelijkheid
van de verdediging der Nederlandsche belangen in de I3uitenlandsche Pers.
In Zuid-Afrika is mede ten gevolge van het streven
ken van het Hoofdbestuur de Z. A. Taalbond herrezen
wee
.
Zoodra de omstandigheden gunstig zijn. zal de . heer H. J.
Louw, een grout ijveraar voor het instandhouden der Hollandsche Taal de weder-oprichting der groep Z.-A. voorbereiden.
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Voor deZ.-A. oorlogsliteratuur, die in
thans zeer
Het voorstel der Afd. Rotterdam om kaarten te doen opintrek is, beef het hoofdbestuur zich veel moeite gegeven. hangen in de stoombooten varende op Indie en Amerika,
Vooral nit
zijn klachten gammen, dat bet Holl. bock ter verbreiding der Verbondsbeginselen onder Nederlanders
van (le Wet zooveel duurder was dan het Engelsche. Spr. die het land verlaten, wordt aangenomen.
kanthans mededeelen, dat er eeriang een Hon. uitgave voor De heer De Wit (Rotterdam) licht het laatste voorstel
het buitenland zalverschijnen tegen een prijs, die nog lager zijner afd. toe, uitsprekende de wenschelijkheid van het aanis dan de Engelsche editie. De firma Scheltema en Holkema schrijven der Ned. Consuls in havenplaatsen, om zich de
schonk 200 ingen. exempl. van het bock van Kruger en de belangen der Nederlandsche schepen aan te trekken, wijst
andere uitgevers van loll. boeken over den Z.-A. oorlog op het nut van „Te Mizell"
raadt het Bestuur aan, zich
(o. a. die van Dr. W. van Everdingen en Ds. van Kestell)
verbinding te stellen met een vereeniging betiekkehjk het
stelden tegen lageren prijs exemplaren beschikbaar.
zeewezen, waartoe besloten wordt.
Inkaapkolonie zal men een bock schritiven voor het
Secretaris deelt mee, dat pas aan de 600 Ned. consugezin en de school, waarvan men de uitgave aan het A. N. V. laire ambtenaren een schrijven is c rericht om voor• het NederW opdragen.
landerschap en het A. N. V. werrizaam te zijn. Het Bestuur
)nits 'h Z.-W. Afrika en Humpatha heeft bet hoofd- zal in die richting werkzaam blijven.
In `r
bestuur adressen gevonden van personen, die de
In bespreking komt nu het voorstel Schiedam omtrent
Z. A.
van 10 )E aldaar wilien bevorderen.
geldelijken steun aan bet Ned. bijz. Onderwijs
Met toejuichingen worden al deze mededeelingen begroet. Rotterdam is voor geheime behandeling, waartegen Schiedam
Het voorstel van het Bestuur om de beeren Prof. W. v. d. zich reeds per brief verzet bad. De beer Coers (Utrecht)
Vlugt ( Leiden) en Jhr. 0. van Nis pen tot Sevenaer (Nijmegen) dringt aan op openlijke behandeling. We moeten juist uaar
tot leden van het groepsbestuur te benoemen, wordt na buiten krachtdadig optreden, zegt om de Ned gedachte
bemerking van Dr. Ileeringa (Afd. Schiedam) over het out- te verbreiden.
Na een lange bespreking stelt Dr. Kiewiet de Jonge de
breken van dubbeltallen, welke tot genoegen der vergadering
door den hecr De Kanter wordt beantwoord, met algemeene volgende motie voor : „De Vergadering betreurt, dat de
geldmiddelen van A. N. V. thans Diet veroorloven, zijn
stennnen aangenomen.
col En een bestuit te voren in een groepsbestuursver- steun aan het Ned. onderwijs in Z.-A. uit te breiden," welke
genoemde heeren tevens aangewezen motie met alg. stemmen wordt aangenomen.
gadering gehouden,
De heer Van Weel (Afd. Arnhem) had voorgesteld het
heeren Prof. Kern en wijlen Mgr. Dr. Schaeptnan
om
• het lloofdbestuur te vervangen.
woord „bijzomler" te schrappen.
Ten slotte komt in behandeling de voorstellen over het
verkiezing van bestuursleden voor
Aan de orde kotnt
volgens rooster aftredenden. Ilerkozen worden mevrouw noodeloos gebruik van vreemde woorden.
De heer Emants licht een en ander toe, er terloops op
J. Kiewiet de Jonge, Dr.
N. van Zuyien—Tromp, Dr.
Buitenrust liettema en Prof. Dr. J. te Winkel, t_erwij1 in wijzend, dat voor Haagsche hladen natuurlijk Nederlandsche
de plants van den heer O. Kamerlingh ()tines, die wegens moet gelezen worden.
zijn Haagsche toestanden de grondslag voor
aanmerking
drukke bezigheden verzocht bad, niet meer
zegt
te komen, gekozen werd Dr. J B. Schepers. Allen hebben doze voorstellen, maar ze hebben een algemeene strekking.
Er heerscht een algemeene Nederlandsche ziekte : gebrek aan
hunite benoeming aangenomen.
Dr. van Utlickevorsel (afd. Rotterdam) vraagt inlichting nationale eigenwaarde. Als men b.v. een Duitscber spreekt,
over de nagekomen aanvulling van drie bestuursleden. Dr. treedt bij op met bet bewustzijn van een krachtig y olk `liter
Nederlander
vreest, vooral in het buitenland
Eiewiet Jonge antwoordt, dat bet streven otn alle af- zich te liebben. Een
•
deelingen en streken in het bestuur vertegenwoordigd te zich zelf te zijn als bewust een zwak yolk achter zich te
zien er •aan ten grondslag ligt. De beer Giltay (Delft) had hebben. Spr. wijst op de misbruiken in voornatne kringen,
verklaard Ilia in :Lanmerking te willen komen. De voordracht waar bet Nederlandsch de keukentaal sehijnt te zijn, op de
ons werkelijk
wordt daarop aangevuld met mej. Dr. J. Aleida Nijland vreemde winkelopschritten enz., waarmee
belachelijk waken. Ooze taal wordt bedreigd bij de lichaams(Amsterdam), die als bestuurslid wordt gekozen lnet
Baelde (Rotterdam) en Dr. P. V. Sormani (Nijmegen). oefeningen door het Engelscb, in den groothandel door bet
Dc. gekozenen, alien ter vergadering aanwezig, nemen bunne Duitsch (er zjin Nederlandsche firma's die in Nederland in
't Duitsch briefwisseling houden), in den omgang door het
benoeming aan.
Na een )all

komen de voorstellen der Afd. aan de orde. Fransch.

Nu door den oorlog het nationaliteitsgevoel zeker sterker
Op het voorstel der AM. Rotterdam om voortaan de bi t ihl an d
dragen door den afdeelingspenningmeester te laten innen, is geworden, moeten wij evenals dat na '70 in Duitsc
heer de Kanter, dat daartoe door het Bestuur gebeurde, de zuivering onzer taal ter hand nemen, want
antwoordt
als we die niet onvervalscht trachten te behouden, gaan wij
reeds is besloten.
j
Aan den heer R. van Duinen (afd. Hoorn) wordt op een als klein yolk zeker onder. (Toeuichingen.)
De voorzitter geeft nog eenige voorbeelden van misbruik.
desbetreffende vraag medegedeeld, dat leden die de stad verDe heer Verbey (Rotterdam) gelooft, dat de her Emants
la ten out zich elders te vestigen n; et meer tot de afdeeling
wel eenigszins heeft over reveal.
mogen worden gerekend.
De beer A. B. Cohen Stuart (Leiden) wijst op het biografisch
-Het tweede voorstel der Afd. Rotterdam, 't zenden van
bladen (Mail-edities) en boeken naar plaatsen in den vreemde, tijdsebrift van prof. Mac. Leod, waarin deze mededeelt, dat
Hollandsche professoren aan hun studenten hun geschriften
waar Nederlanders zijn, vindt algemeene instemming.
een vreemde taal geschreven ronddeelen.
De heer Nolen (Rotterdam) geeft belangrijke inlichtingen
•
op. Er
over de nog steeds wassende inzameling van boeken der
Prof. Kern (voorzitter) komt voor de professoren
was
een
tijd
dat
alle
geleerden
Latijn
scbreven.
Tegenwoordig
bekende commissie.
•
hun verhandelingen
De heer Emants wensclit de badplaatsen ook te bedenken, is dat heel anders. Velen schriiven inderdaad
•
overbodig acht.
wat de heer Van Urk (Afd. Amsterdam)

eigen taal. Men kan op het . gebied der wetenschappen

Aan het Iloofdbestuur wordt overgelaten in den geest niet al te streng zijn. Het schriiven van een vreemde taal
is Isoms nuttig om de Nederl. wetenschap aan buitenlanders
der vergadering te handelen.
Van de bestuurstafel wordt het voorstel om een ledenlijst mee te deelen.
van bet Butt land te doen verschijnen als moeilijk uitvoerbaar Dr. J. B. Schepers (Haarlem) wiist op het misbruik ill
bestreden. Ann de groepen zal echter worden verzocht, vooral de spreektaal en hoopt dat deze inwendige opknapping
op aandringen van mei. Baelde, die het nut er van aantoont, gepaard ga met den tuterlijken schoonmaak, de zuivering der
afzonderlijke ledenhjsten te la en drukken, zooals door Neder- schrijftaal.
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge raadt matiging aan, we
land is (Tedaan.
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moeten noon Haar buiten den indruk geven als zou vermijding van vreemde woorden de hoofdstrijd van het
Verbond zijn.
De heer Emants wil gaarne woorden zien overnemen, die
een verrijking zijn voor onze taal, maar bestreden moot
worden als zou het voornaam zijn vreemde talen te gebruiken.
De hoer Coers (Utrecht) vindt, dat we voor elk vreemd
Woo een goed Hollandscli moeten zoeken, zooals hij deed
voor tenor met hoogstem enz.
De heer Hiljrnans (Leiden) licht nog nader het voorstel
der studentenafdeeling toe. Hij toont voornamelijk aan dat
bet meer aan de koopers dan aan de winkeliers ligt als
vreemde talen worden gebruikt.
Dr. Kiewiet de Jonge brengt hulde aan den voorzitter der
studentenafdeeling, maar verklaart zich tegen de uitreiking
van borden. Rotterdam en Amsterdam sluiten zich hierbij aan.
De beer de Kanter stelt voor deze zaak niet aan het groepsafdeelingen op te dragen, wat wordt
bestuur, maar aan
zullen dan in hun jaarverslag
aangenomen. De flee in
tegelijk den uitslag hunner pogingen bekend kunnen makeii.
Dr. Sormani (Nijmegen) verklaart dat zijne afdeeling al werkzaam is geweest in die richting, dock zonder succes.
Het denkbeeld der borden wordt na eenige besprekingen
verworpen.
De Vereenvoudiging der Schrijftaal welke door de AM.
's-Gravenhage aan de orde was gesteld lokt, mede door het
veruevorderde
uur en het vertrek van verscheidene afcreb
vaardigden weinig voor en een tegenspraak uit.
De heer Emants stelt ziju medeafgevaardigden voor, het
voorstel in te trekken, daar Dr. Blink, die het had moeten
verdedigen, niet aanwezig is. Hij meende oorspronkelijk dat
de zaak in het A. N. V. niet thuis hoorde, maar te Kortrijk
heeft Dr. Mansvelt hem tot andere gedachten gebracht. De
Boeren hebben een gezaghebbend lichaam als het Verbond
noodig om vereenvoudiging ingevoerd te krijgen.
De beer C. G. Kaakebeen (den Haag) brengt de commissie
door het Nijmeegsch Congres benoemd ter sprake. Hi' wil
deze namens bet A. N. V. opdragen aan de regeering te
verzoeken bepaalde vereenvondigingen facultatief te stellen.
Dr.Schepers is daar tegen. De samenstelling der commissie
heeft voor hem geen waarde, samengesteld als ze is door
eenCongrespubliek en met volkomen voorbijzien der Vereenvoudigers. De Regeering heeft zich reeds onzijdig verklaard
in zake spelling en daarmee is volgens hem vrijheid van
spelling op examens gewaarborgd.
Na nog eenige bespreking zegt de heer Emants dat de
zaak langzamerhand zal moeten komen. Het best acht hij
dus dat het A. N. V. zich maar onzijdig houde.
Bij omvraag wijst de heer Van Urk nog op de consulatenkwestie en doet mej. dr. Aleida Nijland een propogandamiddel
aan de band : het verspreiden van vloeibladen met den kop
van Neerlandia en pittige gezegden bedrukt, nit te reiken
aan de oudste leerlingen van onderwijsinrichtingen. Zij dringt
er ook op aan dat de kwitanties bij wijze van toegangskaart
wordengedrukt. Dat geeft groot gemak bij het bezoekeu
van uitvoeringen van wege de afdeelingen.
Dr. Schepers spreekt de wenschelijkheid uit, dat de afdeelingen zich met elkaar zullen verstaan bij het doen komen
van sprekers. Vooral wanneer ze uit Belgie komen kan dat
van groot gemak voordeel zijn
door
• het bepalen van een
rondreis.
De heeren Cohen Stuart en Coers bevelen nog de verbreiding van het Nederlandseh Lied aan.
Nadat Dr. Kiewiet de Jonge den Voorzitter hulde gebracht
beeft voor alles wat hij sinds de oprichting voor het
Verbond
•
heeft gedaan, waarmee de aanwezigen van harte instemmen,
wordt de vergadering gesloten, die door 7 dames en 29 heeren
word bijgewoond.
DeSeeretaris van groep Nederland,
C.VAN SON.

Algemeene Vergadering van Groep B
te Oostende, 5 Juli.
De talrijke leden, opgekomen nit Antwerpen, Brugge, Brussel,
Gent, Lokeren, Oudenaarde en elders, werden door den Voozritter
van den Oostendsehe Tak den beer Frans Van den Weghe, hartelijic
welkom geheeten, Nv aarna de voorzitter van Groep B, prof. Obrie
den Oostendsehen Tak dankt voor het gulhartige onthaal en dan
het wordverleent aan den Seeretaris voor de lezing van het
verslag over de Algemeene Vergadering te Antwerpen in 'Aland,
verslag versehenen in het Maart-nummer van Neerlandia. Dit
dgekeurd.
ver-lag wordt ongewijzigd goe
Een voorstel van den heer Maes, met het oog op de lange
dagorde, dat een spreker niet longer don gedurende 10 minuten
het woord zal coo air voeren en over 't zelfde onderwerp niet
meer dan tweemaal ml molten spreken, wordt aangenomen.
2) De hoer Van der Cruyssen behandelt het tweede punt van
de dagorde Wat kunnen de Vlamingen nu voor Zuid-Afrika
doen ? -- Is, nadat de Vlamingen gedurende den oorlog hun )enuring
hebben gegeven tot leniging van de door dien oorlog aangebraehte
ellende, nu bun tank volbraeht en kunnen ze, zullen ze nu niets
meer voor hunne stamverwanten doen? Hi' is van oordeel, dot
ze hen op economiseh gebied maehtig kunnen helpen, Tot heden
zijn de Afrikaanders afhankelijk geweest van den Engelsehen
handel. Niet genoeg, dot ze het Engelsehe juk moeten torsen, ze
bevinden zieh bovendien in de pijnlijke noodzakelijkheid limme
beulen rijk to maken. Toc. 11 gam] ze zieh in den laatsten tijd al
meer en meer zelf op den handel toeleggen en graag zullen ze
to koopen van Engelsehe leveranontsnappen aan den dwang
eiers. nijverheid, we]ke zoo ontwikkeld is, dat ze alles
'evert, wat zij noodig hebben, kan hen machtig steumm door
de opriehting van een handelsvennootsehap op Zuid-Afrika. Spreker
vindt. dat
at het op den we van het Verbond ligt om die opriehdien geest to
ting te bevorderen. Een nieuwe spoorslag oin
handelen is, zegt het bezoek onlangs aan Gent gebraeht door
prof. Viljoen uit Stellenboseh en zijn toespraak tot de leden van
den Gentschen Tak. Spreker wefiseht, dat het Bestuur deze zaak
zou behartigen.
De hoer Fabri heeft reeds op het Nederl. Congres te Gent in 1891_
gewezen op de wenschelijke uitwijking nit Vlaanderen Haar ZuidAfrika daar, waar onze uitwijkelingen elders voor hum stam verloran gaan. Hi' betreurt, dot destijds van zekere zijde uitwijking
van Katholieke Vlamingen naar Zuid-Afrika minder wensehelijk
word geaeht. Toeh weet hij, dat reeds in 1861 een aantal Katholieke
Zuid-Afrika waren en dat bijgevolg het aan Kathopriesters
vooral Teren
lieken aldaar niet gering moest zijn • en doze
hebben in den atgeloopen oorlog, niet het minst trouw aan do zijde
an de Boeren gestaan. Om de denkbeelden van den hoer Van der
v
Cruyssen to verwezenlijken en uitwijking Haar Zuid-Afrika to
be orderers zouden we betrekkingeir moeten aanknoopen met
stamgenooten ginder, die oils zouden kunnen voorlichten. Die
betrekkingen zijn wel aan to knoopen.
Nadat nog een en ander over dit vraagstuk to horde werd
gebraeht, werd besloten een studieeommissie to benoemen, welke
zieh hiennede zou onledig houden. Benoemd werden de hh. Van
Cen, Fabri, Meert, J. S. Willems, Reinhard, De Smaele.
derruyss
Doze Commissie word gemachtigd zieh nog andere leden toe to
voegen.
3).
De hoer Voorzitter dealt een brief van den hoer Reinhard
mode, waarbij doze verklaart, dat hi' de vergadering niet kan
bijwonen en verzoekt de bas )rakin g van )tint 3 van de dagorde :
Wijziging van Art. 3, van de Grondslagen, tot later te verdagen.
De hoer Strang (nit Brussel) is van oordeel, dat we, beleefdheidsden
met
den wensch van den hoer
halve rekening
moeten
hou
Reinhard.
De hoer Fris (Oostende) dealt die meening niet, daar dit punt
het belangrijkste is, dot aan de orde stoat, en bet daarom is, dat
rd.wo
Ook de hoer Macs is
devergadering to Oostende belegd
van die mooning. Dit punt is zeer belangrijk. Met de quaestie
of het Verbond zieh al dan niet nit den Vlaamschen Strijd zal
terugtrekken, is het bestaan van het Verbond gemoeid. Het is
niet wensehelijk, dat die quaestie langer gesleept worde van de
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eene tot de andere vergadering. Het isbest dat die , quaestie
maar dadelijk uitgemaakt WO rde.
M. Fabri dringt op verdaging aan en is van oordeel, geen
rekening houden met den wensch van M. Reinhard een onbeleefdheld zou zijn tegenover M. Reinhard. Zoo ook M. Dartois
(Brussel).
T'Sjoen kan zich niet aansluiten bij zieja vrienden
uit Brussel. Ilet is reeds de tweede maal, dat diequaestie aan
de orde staat • stinks komt ze een derde en
maal
het •
zal telkens
nutteloos tijdverlies zijn. Daarbij de gedachten van M. Reinhard
over de wijziging zinc bekend. Op de Algemeene Vergadering te
Brussel verleden jaar heeft ze ontwikkeld. De quaestie werd
besproken in den Brusselschen en in den Gentschen Tak. Iemand
van Brussel zal wel in staat zijn de gedachten van M. Reinhard
aan de vergadering mede te deelen. Zoodat het volstrekt nutteloos
is een zoo belangrijke quaestie to verdagen, waar v an het aanslee p en verlammend werkt.
Tot verdaging wordt besloten met 1 7 stemmen tegen 15 en
een onthouding.
4). Wetsvoorstel Coremans. De heer Voorzitter deelt mee, dat
op het Reehtskundig Congres den vorigen Zondag te Brussel
gehouden met algemeene toejuiehingen een motie van den heer
Prayon van Zuylen werd aangenomen ten voordeele van bedoeld
wetsvoorstel. (quilt dit een felt van zees groot belang daar
zich aan de bestuurstafel bevonden de hh. Vanden R euvel,
minister van Justitie en Begerem, oud-minister. De beer Meer
zegt, dat dit punt herhaaldelijk op ooze dagorde is voorgekomen
dat, ten voordeele van dit wetsvoorstel besluiten genomen zun geworden in den Gentsehen Tak en op onze Alm me
Vergaderingen.
Onder ander hebben we het verslag van den heer Van Waesberghe
uitgegeven verspreid. Ze werd gezonden aan Senatoren en
Volksvertegenwoordtgers. Dan werd ook besloten een deputatie
te zenden bij de heeren bissehoppen om ze over het Wetsvoorstel
voor te liehten. Dit laatste besluit werd niet uitgevoet d om
redenen ontwikkeld in het Dagelijkseh Bestuur. Men meende
nantelijk, dat het best zou zijn dergelijke staippen niet te laten
doen door een onzijdig organisme als het Verbond, maar dat over
te laten aan Katholieke organismen als de Vlaamseh Katholieke
Landsbond. Nu is bet de quaestie of het Verbond zieh verder
zal onthouden, dan wel het zieh voor deze quaestie inspannen
zal gelijk het gedaan heeft voor andere punten op het programma
van den Vlaamschen Strijd.
De heer Fabri is van oordeel, dat het Verbond nogmaals zijn
en met het wetsvoorstel.
instemming kan betuig
De heel. -Van der Cruyssen stelt voor, dat het Verbond op
alle wizen zijn best zal doen om het wetsvoorstel te doen aansemen.
De beer T'Sjoen meent dat men een grootere verspreiding zou
kunnen bezorgen aan het verslag van den heer Van Waesberghe.
Bet is dringend noodig dat er een oplossing kome. franskilJ os hebben als argument aangegrepen tegen de wet van '83,
dat deze niet toepasselijk was op de vrije gestiehten en dat de
n om de
Katholieke meerderheid die wet alleen had aangenome
officieOle gestichten te benadeelen. Daarin vonden ze een aanleiding
tot hunne heftige bestridin g van de toe passin g der wet. Velen
vonden er een reehtvaardiging in van het onttrekken van
hunne kinderen aan de offieieille gestichten on' ze naar de vrije
gestiehten te zenden. Aldus deden deze laatsten aan de eersten
een oneerlijke concurrentie.
De beer Herbert (Lokeren) deelt eenige inlichtingen nice ointment
de geruehten die in 01111001) zijn omtrent den fellen tegenstand
die geboden wordt tegen het wetsvoorstel. Alzoo wordt verteld,
derteekenaars
van het
dat stappen gedaan zijn geworden bij
de on
wetsvoorstel, opdat ze hunne haiidteekening zouden terngtrekken
n dat enkelen dat wezenlijk zouden gedaan hebben. Daar is
niets van aan. Wel zijn er dien geest stappen gedaan bij de
onderteekenaars, maar zonder gevoig. De Bond van de Oudhoogeschoolstudenten van Oost-Vlaandeten heeft van zijn kart
stappen gedaan bij diezelfde onderteekenaars en van hen de verzekering bekomen, dat een Bens gegeven handteekening blijft en
dat het W etsvoorstel vast in den volgenden zittijd derKamer
in behandeling komt. (Toejuiehing).
De beer Maes stelt voor dat voor het wetsvoorstel Coremans
dezelfde veldtocbt van volksvergadering zou op 't getouw gezet
worden als die welke plaats greep voor de Vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool.
De heer Van der Cruyssen zest dat zulks gebeurt. Reeds 20
meetings werden gehouden in de provincie Antwerpen; andere
in het Lund van firaes.
De heer Bouchery vraagt of Been middelen kunnen aangewend
worden om te weten to komen ,
welke volksvertegdigers
enwoor
voor het wetsvoorstel zijn en welke tegen.

87

De heer Macs doet ten slotte het voorstel: Het Bestuur van
Groep B wordt uitgenoodigd om uit te zien naar doeltreffende
propagandamiddelen tea voordeele van het wetsvoorstel Coremans."
Dit voorstel wordt met algemeene toejuiching aangenomen.
5) Gebruik onzer taalbij de Burgerwacht. heer Van den
Weghe zegt, dal-, de wet, de bizondere korpsen terzijde gelaten,
toegepast wordt. Het volgende jaar, naar de verklaring van den
Minister, zal ze algemeen moeten toegepast worden. Dock nu
g ebeutt wat antlers. De officieren moeten een eed afleggen. Voor
lien eed bestaat alleen de Fransche formule. Te Oostende heeft
een offieier gevraagd om dien eed in bet Nederlandsch te molten
afleggen. Dat is hem door den kolonel geweigerd geworden. Hi
heeft dan gevraagd om den eed in 't Nederlandsch to mogen herhalen, nadat hi' hem in 't Fransch zou gezegd hebben. Ook dat
is hem geweigerd gewordon. Nu zou bij den Minister moeten
aangedrongen worden, opdat hi' aan de overheden van de burgerwacht ook Nederlandsche formules voor den eed zou zenden. De
heer Van de Weghe stelt verder voor dat we bedoelden officier
per brief zouden gelukwenseben. Aangenomen.
De heer Fabri : Te Gent moet voor de Burgerwacht een generaal
benoemd worden in de plants van generaal Busine. Er zou
moot en op aangedrong
en worden, dat Been Nederlandsch-onkundige
Waal benoemd werd. Een stem : Die opvolger is al benoemd: 't
is generaal Greindl.
De voorzitter zest dat die benoeming nog niet offici6e1 is. Inlichtingen zullen genomen worden.
6) De stemgerechtigden uit Diest zijn niet opgekomen. De
secretaris leest een stuk van den heer Van Nerom van Diest
over bet punt door dien Tak anti de orde gesteld: „Gering is
het petal Vlaamsche onderwijzers, die am den stria voor taal-,
yolks- en stambelangen een welkdadig aandeel nemen. Aliddelen
om daai itn to verhelpen."
De heer Verg auwen, hoofdonderwijzer Meirelbeke, vindt den
blaam op de onderwijzers geworpen to algemeen. Hi' vindt integendeel dat de onderwijzers doorsnede zoom good Vlaamschgezind zijn. Waar hi' den beer Van Nerom hoort spreken over
de Normaalseholen, moet hi' zeggen, dat de Normaalschool van
St. Nikolaas, waar hi' zijn opleiding ontving, bezield is met een
goeden geest en dat daar Been onderwijzers uitkomen, die niet
Vlaamschgezind zijn. Het stuk van den heer Van Nerom geeft
zelf Been middelen aan de hand om verandering aan te brengen
in den door hem gewraakten toestand.
De heer Van den Weghe : Behalve de Normaalschool van St.
worden
die van
Lier
Nikolaasenoemd
kan
nog
g
, waaruit tal
van Vlaamschge7inden getreden zijn. De Normaalsehool van
Brussel laat veel to wenschen over. Het onderwijzend personeel
van Oostende is goed gezind; bewijs : een aantal zijn aangesloten
bij den Oostendschen Talc.
De beer T'Sjoen : Zij die bet onwaardeerbaar geluk badden to
Lier de leerlingen to zijn van Van Beers en Sleeekx, weten wat
die mannen hebben gedaan om liefde voor de taal in 't hart van
de toekomstigo onderwijzers to prenten. Ook omtrent de Normaalschool van Brussel malt men niet onrechtvaardig zijn. Daar
onderwijzen de hoer Van Kaleken mej. Torrekens en wat die
doen voor de Nederlandsche taal is zee'. to waardeeren. Spreker
neemt de gelegenheid to baat om een bewogen hulde to brengen
aan de nagedaclitenis van Let oud bestuurslid van den Brusselschen Tak, mevr. Cortebeeek, die aan de Normaalsehool to Brugge
Nederlandseh onderwees en binnen den korten tijd van 'mar
werkzaamheid aldaar reeds zee"- reel good work had verrieht. Nu
kan de hoer Van Nerom gelijk hebben, wanneer zest dat al
to weinig onderwijzers een werkdadig aandeel aan den strijd
nemen. Hi' stelt voor aan de Vlaamsehe onderwijzers een omzendbrief of eon propagandabrochuur to zenden om ze tot werkzame
deelneming aan den Vlaamsehen stria aan to zetten.
•
maken in onderDe hoer Van Oost : Men kan piopaganda
is bereid aan het gelezen stuk
stu eon plants
wijstijdschriften.
breekt meteen een laps tegen
to bezorgen in een tiidschrift.
het onderwijs van het Fransch op de lagore school.
De beer Strang •: Oostendsche onderwijzers hebben te Namen
geheuld met de franskiljon
s.
De hoer Fris erkent de waarheid daarvan. Onderwijzers stain
nsche overheden. Nochtans
bloot aan drukking vanwege franskiljo
zijn vole Oostendsehe onderwijzers des ondanks aangesloten bij
den Oostendschen Tak.
7). Toestand der Vlamingen in het Walenland. De heeren
De Smaele en Omer Wattez hebben beiden een opstel over dit
vraagstuk geschreven. Het uur is to ver gevorderd om die stukken
nog to lezen en dan nog de bespreking to openen. De heer De
Smaele stelt voor een commissie to benoemen zooals men gedaan
heeft voor het tweedepunt. Doze commissie zal kennisnemen
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van de ingediende stukken enpractische maatregelen beramen.
De heer Van den Weghe wil een wenk geve
n. Die commissie
mag niet uit het
, de Vlaamsche Beweging ook
veoog
rliezen
dat
Inzenders uit Zuid-Nederland worden uitgenooeen economische beweging is en moet ook hare aandacht widen
digd hun stukken ter opname in Neerlandia te
aan den stoffelijken toestand der Vlamingen in het Walenland.
zenden aan het Secretariaat van Groep Belgiê,
De heer Meert kan den heer Van den We ghe hieromtrent geSpiegelstraat 20, Gent.
-ruststellen. Het opstel van de hh. De Smaele en Wattez heeft
zonder den minsten twijfel rekening gehouden met een vragenlijst
omtrent den toestand der Vlamingen in .het Walenland door ons
rondgezonden op die list wordt een onderzoek gevraagd naar
den stoffelijken toestand, waarin zich de Vlamingen in 't Walenland bevinden.
De heer Fabri wil er nog de aandacht op vestigen, dat in
Waalscheprovincien een aantal Vlaamsche gem eenten liggen. Hi' wou
ook een onderzoek laten instellen omtrent den taaltoestand aldaar
b.v. betrekkelijk het onderwijs, het officieele gebruik onzer taal enz.
Als een enkele mededeeling uit zijn studie, wil de heer De
Smaele aanhalen, dat hi' te Luik heeft opgenomen de getallen
exemplaren van Vlaamsche bladen, die gelezen worden. Hi' is
Groep Ned. Indie.
gekomen tot het cijfer van 1300 bladen voor de duizenden
Vlamingen in en rondom Luik gevestigd. Dat geeft een denkWie der leden van Groep Ned. Indie naar Europa
beeld van het geestesvoedsel door die duizenden verorberd.
vertrekt geve zoo spoedig mogelijk zijn tijdelijk
(Er komt een telegram in van den volksvertegenwoordiger
Buyl die de vergadering zijn hartelijke groeten biedt.)
of nieuw adres op aan den Algemeenen Secretaris
Tot leden van de commissie door den heer De Smaele voorte Dordrecht.
o-esteld, worden benoetnd de hh. Wattez, De Smaele, Haller,
*
*
Libbrecht (Gent), Libbrecht (Lokeren), Tombeur (Charleroi), Meert,
Delpire (Laken). De commissie wordt gemachtigd zich and re
In verband met het verslag der vergadering van de Afd.
leden toe te voegen.
Batavia, in het vorig Hummer van Neerlandia, verzoekt het
8). Reis naar Holland. De heer Meert zegt, dat hieromtrent
Groepsbestuur van Ned. Indie ons te willen meedeelen, dat na
inlichtingen aan ieder lid medegedeeld zijn. kan nog aan
de opmerking van den heer mr. De Meester, dat het Verbond
ieder die het verlangt, inlichtingen verstrekken omtrent verblijfniet voorstaat het doen leerenvan Nederlandsch aan (ale Inlanders,
kosten. Het is van 't grootste belan g dat deze proefneming lukke.
de heer mr. Abendano,
n directeur van O. E. en N. verklaard
Mislukt ze, dan is 't voor goed gedaan met goedkoope reisgelegenheeft het geheel Bens te zijn met hen, die meenen dat voorsheld naar Holland, zooals die geboden wordt naar Parijs en
hands alleen de hoogere klassen der Iniandsche maatschappij
Londen. Lukt de proefneming, dan wordt ieder jaar een extradaarvoor in aanmerking komen.
trein naar Holland ingericht. Hi' zet daarom de leden aan om
*
er voor tepropagandeeren zelfs wanneer zi‘j zelf er geen deel
kunnen aan semen;; dan kunnen zij er toch
hunne otngeving
over spreken en deelneming bevorderen.
Dimly, boofdplaats der residentie Kadoe, heeft zich een
Te
De beer T'Sjoen vindt het een schande, dat het Verbond de
voorloopige commissie gevormd tot oprichting eener a Meet,' ity
propagandakosten voor deze reis moet betalen daar waar het
van de Groep Ned. Indie.
Departement van Spoorwegen geene propagandakosten spaart
*
*
voor de reizen naar Paris. Laat dit departement ook vocr de
reis naar Holland pro pa g andeeren met aanplakbiljetten gelijk
Voor bet fonds tot tijdelijke ondersteuning van in geldnood
voor de reis naar Parijs hi' houdt zich overtuigd dat er veel
verkeerende frObelscholen in Ned.-Indie was einde Mei ongeveer
meer dan 250 deelnemers zullen gevonden worden. Het stellen
f 5000.- - ontvangen. Hiermede worden ondersteund vijf scholen
van een uiterlijken datum waartegen de deelneminf„T van 250 moet
te Bandong, Magelang, Makasser, Palembang en Banda.
gewaarborgd zijn is ook verkeerd. Dan nog vindt -hij den datum
niet gelukkig. Den 16en wordt te Antwerpen 13enoit's Oorloy
*
*
uitgevoerd en die plechtigheid zal veel nadeel aan de reis doen.
Hi' zou willen, dat de reis tegen -het einde van Augustus ingeHet Groepsbestuur geeft zich moeite voor de verspreiding van
richt werd zoodat de deelnemers in de gelegenheid zouden zijn
bet weekblad B int(' ny Hindia onder de Inlanders. Het heeft 15
het vieren van Koninginnedag (Maandag 31 Aug.) te Amsterdam
abonnementen voor zijn rekening genomen en zendt het blad aan
bij te wonen.
Ambonneesche compagnieen infanterie verschillende garnizoenen.
Dit laatste voorstel vindt veel bijval.
De beer Meert deelt als inlichting no °. merle dat de be paling
**
van een uitterlijken termijn voor de toette'ding niet van het Departement van Spoorwegen uitging. Dat die alleen moest die en tot
Het bestuur der Afd. Batavia is aan gevuid met de heeren J.
bespoediging der toetreding.
de
W. Roessingh va
n Iterson en Th. e
G. G. Valette,
van wi
De gelegenheid tot toetreding blijft open tot den der dag reis.
eerste
het
secretariaat
van
den
heer
mr.
B.
Nijmann
heeft overHet Dagelijksch Bestuur zat verder deze quaestie behandelen.
genomen. Als bestuurslid is afgetreden de heer F. P. H. Prick.
De heer van der Cruyssen (motie) : De heer Maurits Josson
heeft den dank der Vlamingen verdient door zich, in zijn proces
tegen de erfgenamen Niellon 't Nederlandsch
•
te doen verdedigen voor de rechtbank. Zijn advocaat, mr. Thelen, heeft de
rechten van den Vlaniin g hoo p gehouden door niet te zwichten
voor de bezwaren tegen zijn pleiten in 't Nederlandsch geopperd
door den voorzitter Delecourt. Evenverdienstelijk heeft zich
advocaat Crets gedragen door in 't Nederlandsch te pleiten voor
de burgelijke rechtbank te Brussel. Spreker stelt voor de advoeaten geluk te wenschen met hunne houding. Indien Josson tot
sehadeloosstelling veroordeeld
•
wordt, verlangt
spreker, dat de
vlaamsch-gezinden, als blijk van solidariteit tegenover een man,
die reeds zooveel ten offer heeft gebracht voor zijne grondbeginselen
Uit Yankeeland.
voor die schadeloosstelling zullen instaan (bijval).
Lange en nog
tenwisseling ontstaat hierover.
l a warme gedac
h
et zeer veel genoegen las ik in Neerlandia van April het stuk
Men zal de uitspraak der rechtbank afwachten.
,Uit Konstantinopel" waarin zoo sterk wordt aangedrongen
Na een woord van dank aan de aanwezigen, die hem zijn tank
dat onze Consulaire ambtenaren de Nederlandsche taal
door hunne welwillendheid hebbenvergemakkelijkt, sluit de Voortot niet verwaarloozen. Dikwijls heeft het mij getroffen, en soms
ering.
zitter te 1 1/4 u , de vergad
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ook gegriefd, hier en in andere landen, dat de Nederlandsche
Consuls veelmalen niet doordrongen zijn van het nut dat de taal
heeft tot instandhouding onzer nationaliteit en — bij hen die
zich naturaliseeren — tot instandhouding van de liefde voor het
moederland.
Vooral in Jingo-Istische landen zooals Engeland (en Amerika
toch vooral niet te vergeten) waar de verachting tegen al wat
van het buitenland afkomstig is als 't ware gelijk staat met een
besmettelijke ziekte, die ook de buitenlanders zelve aantast, daar
is het zooveel te meer noodig dat onze Consuls mannen zijn die
boven de anderen uitsteken in liefde voor taal en stain en Oranje ;
mannen die zich bij elke gelegenheid waar hun nationaliteit wordt
genegeerd op den voorgrond stellen, die zich met een zekere
vrijpostigheid indringen waar het maar eenigzins kan, die tegen
de algemeen heerschende opinie in durven zeggen : „Wacht een
beetje, ik ben er ook nog."
Onze Consul Generaal in New York, onze Consul in St. Louis
behooren tot die enkelen van Tie ik weet dat zij hun Nederlanderschap hoog houden, zij bedienen zich van hun taal, zij hebben
hun taal lief boven alles, zij correspondeeren in die taal en gebruiken ze zelfs tegen die onverlaten, die na een half jaar hier
te zijn geweest er zich op beroemen hnn taal vergeten te hebben
en het allerjammerlijkst koeterwaalsch-Engelseh spreken dat ooit
uitgevonden is. Maar ik weet er zijn ook consuls, die de taal
van het land welks belangen zij behartigen liefst als een onnut
ding ter zijde leggen en tot zelfs hunne consulaire rapporten, in
een vreemde taal geschreven, opzenden. En deze consuls zijn niet
geschikt om het nationaliteitsgevoel wakker te houden. Ja, het
moge heel mooi en heel eervol zijn mu bij vergaderingen van
Nederl. Vereenigingen het eeregestoelte in te nemen, maar waar
veelal, ja meestal, bij die groote feestelijke gelegenheden de Nederlandsche taal niet — of zeer sporadisch wordt gebruikt, daar
is het eer een bespotting dan wel een eerbetoon den Nederlandsehen
Stain toegebracht.
Ik moge te overdreven Hollandsch zijn, 't is mogelijk ; 't moge
in veler oogen dwaas zijn om op Nederlandsche feestvergaderingen aan te dringen op zooal niet geheel dan toch hoofdzakelijk
gebruik der Nederlandsche taal — maar doet men dit niet, dan
verliest het feest zijn beteekenis ; dan gaat er geen kracht uit van
dergelijke samenkomsten, dan wordt het gewoonweg een eten en
drinken en vrolijk zijn zonder dat het nationaliteitsgevoel ook
maar een sikkepitje wordt versterkt.
Dat was in Afrika anders dan hier in Amerika. Daar wapperde
op koninginnedag de Nederlandsche driekleur, daar klonk het
„Wilhelmus van Nassouwen" en het „Wien Neerlandsch bloed",
daar was het Oranje boven voor en na. En geen inwoner van
het land die er aanstoot in zou nemen, integendeel, ze vierden
mede feest. Maar probeer het hier eens om de Nederl. vlag uit
te hangen ! De politic zou er spoedig bij zijn om dat vreemde
gehate ding neer te halen, dat zou een sehending zijn van de
hooggeroemde maar in werkelijkheid niet zoo erg daadzaak zijnde
vriiheid van Amerika. En de bevolking ? Ze zou in staat zijn je
te lynchen. Want de „Dutch"? 0, 't klinkt zoo verachtelijk in de
ooren der hier opgekweekten. Zij, die geen greintje Anglo Saxisch
bloed in zich hebben, geboren nit Nederlandsche ouders, ze beroemen er zich op van Anglo Saxischen stam te zijn. Dat komt
op de seholen wordt het den kinderen van jongs af aan al ingeprent, dat er maar twee landen zijn. Engeland, Engeland en
Amerika — en Engeland, Engeland en Amerika — en . . . •
D. mn the Dutch
En dat Nederland hier willens en wetens, met opzet genegeerd
wordt? Ik kan het u bewijzen.
Ziet maar eens de tijdschriften hier. Telkenmale worden er
portretten in gegeven en beschrijvingen van de afgezanten en
vreemde ministers te Washington. Eerst komt Engeland — natuurlijk, John Bull heeft de eereplaats in Amerika — dan Duitschland, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk. Vervolgens komen aan de
beurt Chili, China, Japan, Servi6, Zwitserland, Honduras, Denemarken, Korea, Belgi6 (een enkele keer, doch heel zelden), Argentithe, Peru, Siam en alle mogelijke en onmogelijke andere landen
en landjes — maar nooit, nooit, nooit de gezant van Nederland.
Nederland mag niet genoemd worden. Het Amerikaansche yolk
mocht eens te weten komen dat het nog wat aan Nederland te
danken had en dat zou misschien het vriendschapsgevoel dat
men voor den Brit koestert en op alle mogelijke wijze poogt aan
te wakkeren, eenigzins doen verflauwen. En dat zou toch jammer
zijn ! Amerika moet toch in naam alles te danken hebben aan
Engeland en niets aan anderen.
De couranten hier hebben iederen dag kolom op kolom over
voor Groot Brittanje, maar als er bij toeval jets te zeggen valt
dan is het kleinste achtelafover Nederland — jets goeds
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hoekje goed genoeg en de kleinste type geschikt genoeg er voor.
Dit is natuurlijk alleen wanneer er iets goeds te vertellen is,
doLh wanneer het lasterpraatjes zijn over ons hof uit Engelsche
bron geput, of jets dat Nederland in de oogen van het publiek
zou kunnen schaden, dan geeft men het ruimte op de eerste
bladzijde. En dan juichen de Hollandsche Amerikanen het meeste,
want die zijn nog sterker Jingo dan de Amerikaan en nog meer
verbeten op oud Nederland dan de sterkste anarchist. En velen
onzer Hollandsche bladen hier uitgegeven zijn dan o zoo dankbaar, dat ze jets slechts over Nederland kunnen publiceeren en
nemen dan gretig de gelegenheid te baat het voortreffelijke, het
deugdzame, het Christelijke van Amerika uit te bazuinen als
teo. enstelling voor de zonde en ongerechtigheid in den vreemde.
hHet stuk van den heer Insinger uit Luxor, Egypte, deed me
goed. Een niet al te duur, goed geillusteerd week- of maandblad
in de Nederlandsche taal zou zeker in een langgevoelde behoefte —
(wat is dat toch een -v ervelende uitdrukkina, dat „langgevoelde
behoefte", 't klinkt zoo zeurig) voorzien. iIaar dan moeten we
ook Hollanders hebben die zulke werken weten aan te preeken
en die niet wachten tot dat het publiek naar hen toekomt, doch
die de Amerikaansche „push" in nog grootere mate bezitten als
de Amerikanen, want onze Veramerikaniseerde Hollandertjes zien
nog lager neer op alles wat uit het moederland afkomstig is
dan de Yankee. Het zouden boekhandelaren moeten zijn die niet
alleen op „dollar" zagen en „ dollar" alleen — dat aangebeden
kalf dat hier de plaats van geloof en hoop en liefde heeft ingenomen — maar die tevens hart hadden voor de instandhouding,
beter nog : wederopbouwing, van het Nederl. nationaliteitsgevoel
in Amerika.
P. S. Waarschijnlijk krijgen we hier in Pella, Iowa, een Chr.
Nederl. School.
P. E. HUET.
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Een goed volksgeschrift.
msterdam in 1672, in verband met onze tegenwoordige
u
Weerbaarheid" door G. Polvliet is 'n goed Volkseschriftje
!'?
dezer dagen uitgegeven door de Maatschappu tot Nut
van 't Algemeen, in haar bekende serie volksgeschriften no. 61.
Het is 'n pittig werkje, dat door zijn gezonde inhoud licht wat
Jan Salie-sufheid verdrijven kan, Jan Salie-sufheid, die zo eng
en kleinhartig maakt, zoveel van ons kloek Nederlands- zijn verstikt !
Amsterdam in 1672 tekent het ons, Amsterdam in de algemene
toestand van treurig slap verweer na 'n onverantwoordelik blind
vredesvertrouwen, Amsterdam, stoffelik zelf ook maar tot gering
verzet in staat, geestelik sterk door onuitroeibare vrijheidszucht —
„liever op de wallen in stukken gekapt om met die glorie na den
dood nog te triomfeeren dan dienstbaarheid aan te nemen, nooit
voorheen gekend" — Amsterdam, heel Holland, met z'n zwakke
bezetting, in 1672 gered door zijn polderwater !
Na de angstige vergadering der Algemene Staten van 4 Julie
was op krachtig aandrmgen van Amsterdam en de Prins van Oranje
alle onderhandelinu met Frankrijk afgebroken, zelfs het „ discussieeren erover" had de Prins gevaarlik, d. zedelik verslappend
genoemd — liever, als de meerderheid der Vergadering anders
besloot, elders een vaderland gezocht, waar lichaam en geest vrij
zouden zijn van dwinglandij en despotisme !"
De vijand rukte verder, tot hij stiet op 'n grens van water en
slik — en we begrijpen iets van de machteloze woede der Fransen
over die „coquins" onbereikbaar in hun polders achter de dijken,
in wintertijd, over die korpsen schaatsenrijders, te Alfen, Muiden en
Weesp, die „met hun op sleeden geplaatst licht geschut den viand
veel afbreuk deden", over de ijsgladde, niet te beklimmen „buitenbermen en buitenkant der borstweringen", door de bezettingen bij
vorst trouw begieterd !
Wat danken we al niet aan ons „driftigh land", zoals Roemer
Visscher 't noemt, dat we „bijna al van Sluisen te leen houden
daerom is 't wonder dat de botte Hollanders van den eersten yinder geen Sanct gemaeckt hebben, schrijvende sijnen naem met
aulde letteren in het hooft van den Brevier" !
Wijken moest de Zonnekoning in 1673 voor water en slik,
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zoals „eenmaal het wereldrijk Spanje de gepantserde vuist (had)
stuk geslegen op de hollondsche koaskoppen!" Maar nu dient voor de
tioekornst gewookt - - 't land is Hoch 't zelfde, drassig en „driftig-,
gehleven zijn ook de volksfouten van 1672 : „weinig gemeensellapsgevoel, gehrek aan vertrouwen in eigen kin ht gerustheid
ondrent het bellood von den vrede".
Doorom wil len we volksweerhaarheid, ons volk Ay eerbaar
,in
de meest roime zin, doornaor gestreefd longs de meest versehillende
wegen ! En wie zijn y olk oprecht lief heeft, ziet en boort omdat
Ili' zien en booren \vil, de tijd, die hij beleeft met al z'n dreiging
ell gisting, met eisen tot levensverbetering seller ') en dringend.
Naar eigen overtaiging zal hi' voor zich 'n weg vinden om hoe
C
ook mede te werken aan 't algemeen volkswelzijn met 't
duel : 'n gezond y olk (Trager van 'n gezonde geest ! Zelfvertronwen
moot worden llerwonnen, geloof gevest in eigen kraeht - ens
y olk weerboor en, met 'I water tot bondgenoot is Holland onverwinlik !
Jong-Holland als in de dagen van }loon, en Huygens
melih sterk, geestelik als gevoed met „mergh wt Leenwenselioneken" de Jan Salie er uitgeklopt, bewust ens zelf, door
ligt de kracht !
J. ALEIDA NUL AND.
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e beer Piet Goedkoop Jr. doet ens uit Pan's volgende
vragen, kortheidsholve loot de Redactie omniddellijk Naar
antwoord volgen :
1e. Is hetdat op 't station Mons alleen cite Fransehe
Imam stoat en niet ook Bergen ?
Neen, 't is zelfs tegen de wet. naar wij meenen.
2e. Zou het Alg. Ned. Verbond niet gedurende eenigen ti-jd
strooibiljetten in de sneltreinen, komende nit Holland, kunnen
verspreiden met vriendelijk doeh dringend verzoek, dot wi lj Hollanders ooze foal in Brussel enz. gebruiken?
Het Hoofdbestuur heeft reeds long geleden aan de Spoorwegbesturen het verlof daartoe gevroagd. Maar 't is geweigerd, jamlner genoeg.
3e. Is de politic in Brussel verplieht ook Vloomsell te kunnen spreken ?
weten het niet, hoar zouden in de tweetali g e lioofdstad
van het tweetalige land het tegenovergestelde een daad van wanbeheer en pliehtverzaking vinden.
4e. Hoe nicest ik teen zulk een agent mijn Hollandsch niet
verstond of veinsde niet te verstaan, handelen ?
Gewoonlijk loot men zoo jets gemakshalve maar verkeerdelijk
op zijn beloop. B'tj Clink optreden, door b. v. den agent om zijn
nummer te vragen, zou waarsehijnlijk gebleken zijn, dat hi' de
ran g : Kan It mij zeggen, waar de Vloamsche Sehouwburg is ?"
zeer goed had begrepen, moor zich eenvoudig van den domme
had gehonden. Zoo heer, zoo kneeht.
5e. Zou tegen insluiping van noodeloos vreemde woord 1-1 in
opseliriften aankondigingen een commissie van wege het A.
N. V. in elke stad g een goed kunnendoen ?
Waar afdeelingen zijn, kunnen die eon oog in 't zeil houden ;
anders de verspreide leden, zoo iets wordt niet opgedragen, wel
-nit eigen beweging aanvoard. De vrienden van het Verbond
kunnen met- weinig m oeite hier veel don.
e
6e. Is het geoorloofd, als lid van 't A. N. V. ook lid te zijn
Vail het Alg. Duitsch -Verbond ?
Dat moet, ieder zelf wet en. Het ongeoorloofde, begint wan,:
111 ell tegen den geest van een van beiaen inwerkt. \Vie lid is van
•
het A. N. V. wordt verondersteld dit uit overtniging
te
niet 001 bijredenen.
7e. Ts het raadzaam advertentii : n in eon vreemde tool in ons
maandblad to plaatsen ?
Raadzoom in 't ztlgemeen zeker niet. lioeken echter over Nederlandsehe Stamhelangen in eon vreemde taal kunnen zeer welkom
zijn en de larrkondiging om die reden, ook in eon vreemde taal,
niet onroodzoom. Overigens zijn aankondigingen een zaak van
den uitgever, niet van de redoetie van Neerlandia. En dot de
uitgever Nereid is, zooveel hl kan aan bezwaren van het Hoofdbestuur te g emoet te komen is reeds metterdaad gebleken. Men

kan overigens uitstekend Nederlander zijn, zonder het good reeht
von vreemde teksten in Nederlondselle hladen betwijfelen. Het
A. N. V. wil geen kleingeestigheid, evenmin als de geoclite
inzender dezer vragen.

Elsevier's Geillustreerd Maandschrift.
Ditmaal geen aan p rizin g hoe verdiend ook Neerlandia zoo.
met durven. Want joist em zijn vriendelijk woord 't nummer
van Joni, aan bet adzes van Groot Nederland en Vloanderen,
heeft Elsevier het voor de viersehaar gedaagd. Onthouding is
dus de boodsehap en trouwens ook Elsevier's road.
Neerlandia zou kunnen volstaan met dankzegging en belofte
van beterschop; dot zou eehter in lien vorm verkeerd kunnen
worden opgevat. Duidelijker is het te erkennen dat er jets waars
steekt in Elseviers beweringen en dot Neerlandia er zijn voordeel
mee zal doen. De klippen lvoarop een bondsblad van het A. N. V.
gevaar loopt te verzeilen, zijn zeer vele; als het eens stout, is
dat nog geen bewijs van kwaden wil of slechte stuurmanseliap.
Het kan ook vergefelijk gebrek aan terreinkennis zijn, En als
Elsevier zich had bepaald tot die veronderstelling er niet dingen
bij hod gehaald die ter take niet dienen, don zou de zuiverheid
zijner hedoelingen voor elkeen duidelijker zijn gebleken.
Het is Neerlandia niet te doen om verweer in dingen van den
buitenkant, inrichting en zoo van hoofdbestuur en redactie. Het
A. N. V. heeft voor zoover bekend is, voor het eerst een samenstel moeten ineenzetten, dot werkelijk bij al zijn ingewikkeldheid
nogal eenvoudig loopt.
En wat de verdere bijzaken betreft , Neerlandia zou daarva n
gemakkelijk of de onjuistheid kunnen aantoonen, of begrijpelijke
verklaring kunnen geven.
Moor waartoe dot? De hoofdzaak is overdenkenswaard en dot
is voldoende.

oar aanleiding van hetgeen de beer K. L. Seholten in het „1 milnummer van Neerlandia meldde, met hetrekkin g tot het
Consulaat der Nederlanden to Odessa, dot zich slechts door
een klein bordje kenhaar maakt, vestigt de Redoetie de aandaeht op
Art. 5 van het Consulair reglement, loidende : De Consulaire
ambtenaren mogen no hunne erkenning als zoodanig, ons woven
ploatsen boven de deur lumner worring, . . ."qtr, andere Begeeringen dit woven, ook aan onhezoldigde Consols, kostoloos
reiken, mogen de Nederlandsche consuls ziel) dot niet goedkoope
schild dos zelf antiscliatfen • even zdszl hun briefpapier, consultstets pel en -zegel, ja zelfs, zoo noodig, de formulieren der puspoorten, die Iron Consulnat nitgeeft,* zelf mogen bekostigen.
\Vaar de Nederlandsche regeering dus zoo weinig doet em het
ambt, en de waardigheid der Consulaire amhkenaren Haver Mojesteit" in de oogen van landgenoot en vreemdeling hoog te ltooden.
door is het geen wonder dot menig Consul zijnerzijds de onvermijdelijke onkosten, oat] ambt verhonden, tot een minimum
beperkt.
Het formulier luidt : Le Consulat (le S. M. la Reine des Pay,-Bas
... priP requiert air nom de S. AI. de laissez passer . . . etc. Het is
dus niet de Consul. maar het consulaat dat hier opt reedt en de (-erste teekent
het stuk. onnlat hi.) het Consulant ertegenw,ordigt.
f ineesten zip door Z. M. of door H NI. nang-esteld !net Pen koninklijke
Bowlschap. waarhij zij henoemd zijn „tot Onzen Consul ahlaar". Het st oh is
doorgaans voorzien van het groo t e rijkszegel en door Z.. all M onderteekend.
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In de plaats van den beer H. Meert, die aan de beurt van
aftreden en niet herkiesbaar was, is door Groep Belgie als lid
in het Hoofdbestuur afgevaardigd de heer G. D. Minnaert te Gent.
Als plaatsvervangers voor de Belgische Hoofdbestuurders zijn
aaiigewezen de heeren Van der Ven, Antwerpen •;a V n Hauwaert,
n, Brussel.
Gent • Reinhard,
Brussel •; T'Sjoe
*

*

De Acadennie van Wetenschappen te Parijs heeft professor
Lorenz to Leiden, wien het vorig jaar met prof. Zeeman een
Nobelprijs weed toegekend voor ontdekkingen op bet gebied van
Licht en electriciteit. met bijna algemeene stemmen benoemd tot
correspondeerend lid voor de afdeeling natuurkunde. Tegencandidaten waren de heeren Guillaume te Breteuil en Righi te
Boulogne.
*

*

Zou werkelijk waar zijn?
De N. Ct. deelt mede, dat een Chineesche school te Batavia
als Europeesche taal bet Engelsch onderwijst, omdat men geen
Hollandschen ondeiwijzer kon krijgen en de Regeering Been hulp
.ion verleenen.
*

*

Het Hoofdbestuur spreekt de verwachting dat vele leden
hun refs zullen dienstbaar maken aan de verbreiding der Verbondsbeginselen.
*

*

Wie nieuwe leden opgeeft, vermelde er tevens bij, hoe groot
de jaarlijksehe bijdrage is, die zij wenschen te betalen.
*

*

Door tusschenkomst van den heer H. Wertheim, penningmeester
der Afd. Amsterdam, ontving het Hoofdbestuur f147.50 als opbrenust eerier inzameling ten beboeve der Hollandsche scholen in
Zukr-A frika.
Bet Hoofdbestuur vermeldt dit met groote erkenteliikbeid en
vertrouwt dat velen zich opgewekt zullen gevoelen in deze richting aan den arbeid van het Verbond steun te verleenen.

Nieuwe Leden.

Ds. J. de Vries, Herv. Pred.,
Overzande bij Goes.
Opgegeven door den heer A. Bertram,
Rotterdam.
MO. G. J. van Vollenhoven, Witte de Withstr.
J. Willebeek le Mair, Eendrachtsweg 74
eer
Opgeg. door den
h Th. Nolen,
Dr. S. Birnie, Westerkade,
Opgegeven door Dr. W. van Everdingen,
Mej. E. v. d. Leeuw, Wijnhaven 56,
Utrecht.
Opgeg. door mevr. de Feyfer,
Groep Belgie.
Opyaaf sedert 21 April.
a. Beechermend Lid.

M. C. Dannenbargb,
Opgegeven door mevr. De Jongh, Den H.

Brussel.

a. Gewone Leden.

Goedem6 K.,
Cuypers
De Kock E,
Van den Broeck A.
Van Dick A.
Aruzola de Owate,
Benson Emma,
Van den Daele,
De Vilder,
Schelstraate,
Verde yen,
Waldack mej.,

Antwerpen.

Brussel.
Diest
Gent.

Willems,
Toeh,

If

Vermeersch,
Schmidt Hect,
Van de Wiele,
Dr. Wybauw,
Timmerman,

Oudenaarde.
Sa.
p

Veurne.
Groep

(15 Juni — 15 Juli.)
Groep Nederland.

Mr. A. I,. Lagerwey,* Pechter v. Instr. Voorstr. 34, Alkmaar.
A. A. Cnopius,* Sub. off. v. Just. Kennemerstraatweg 77,
*Opgeg. door den heer de Lille Hogerwaard.
G. Ripping, Kennemerstraatweg 23.
Opgegeven door den heer Dr. Wicherink.
F. J. Broers, Off. v. Gez. d. Zeemacht, Damstr. 16, Amsterdam.
Opgeg. door den heer C. W. 13roers , Utrecht,
Mej. H. Snoek,* Keizersgracht 733 ,
J. Felderhof.* adres mej. Reiman le Weteringpls. 18.
*Opgeg. door den heer D. Faber. Ilpendam.
W. E. M011er,
• Th Westerwoudt,*
A. Mari,*
nus
Opgegeven door den beer H. W. E. Moller
W. van Esveld,
Brandis, Kol. der Inf.
Assen.
L. Brender
Opgegeven door Luit Lucardie,
Bennebroek.
G. Stam; Rijtuigfabrikant,
Broek op Langendijk.
J. Dirkmaat,
Opgegev en door den heer W. Meijer, Alkmaar.
Dordrecht.
Mej. A. Scheib, Van Strijsingel,
Opgegeven door den beer H. W. E. Miller,
Enschede.
J. B. C. ter Kuile, Hengel.straat 28,
Gorinchem.
Dr. L. M. Metz,
Haarlem.
Jhr. H. W. Kreunen*, Coornhertstraat 4.
Staten Bolwerk 26
H. W. van der Voort*,,
*Opgegeven door den heer Jdh. M. Erkelens,
J. H. R. Sinnin gbe Damst6, Jur.doct. v. Speykstraat 133, Den Haag
Opgeg. door den beer P. Cool.
Jhr. J. H. Ram, Barentszstraat 2.
Opgegeven door den heer J. A. Mazel.
F. H. A. van der Brugh Off.
van Administratie, Hellevoetsluis.
,
. I. Rikkers.
Opgegeven door mei
's Hertogenbosch.
J. Reysenbach, 2e Luit. Genie,
Opgegeven door den beer J. v. Andel,
Hilversum.
P. van Gent.
Opgegeven door den beer Dr. J. B. Schepers, Haarlem.
C. C. Callenbach,
Opgegeven door den beer E. J. Mooij,
Oostvoorne.
J. W. P. Sruyt
PJr.
Opgegeven door mej. I. Rikkers.
7,

77

91

7'

7,

Mr. F. C. H. Loret, Lid v. d. Road v. Jastitie,
Batavia.
J. B. van Heutsz, Adjudant Generaal van B. M. de Koningin,
Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden
Kota Radja.
F. P. H. Prick ,
Leer. van bet Gy m. Willem III ,
Meester Cornelis.
E. R. van Maarsseveen,
Weltevreden.
Mejuffrouw C. Muller.
G. J. Pool ,
floofdcommies, De p. B. B.
W. H. H. Snell, Adjunct Ontvanger voor de perceptie van
's Landsmiddelen ,
Weltevreden.
J. Stig
ter, Leer. aan de Koningin
ilhelminasch.
W
H. N. Stuart, Ambtenaar voor Chineesche zaken,
H. R. de Vries, Dir. d. N. I. Levensverz. en Lijfr.
P. F. Wegener, oud-Resident,
J. H. F. Zimmermann.Koupm an,
F. A. van den Berg, Lid der firma Dunlop & Kolff,
Mr. J. A. van der Chij,s Landarchivaris,
P. Cobet , Commies voor de belastingen ,
K. F. Gerth van Wi j k , Oud-Majoor van het 0.I. Leger
\V. Godefroy, Hoofdingenieur van het Mijnwezen,
77

77

17
7,

Groep Suriname.

, Hof van Justitie. Paramaribo
A. H. el Spanada,
Praetizijn b1
Th. J. Brouwers, Opziehter op plantage „la Liberte "
G. v. Dien Jr. Leeraar iih Boekhouden. Postbus 93,
D. L. Jonkers Dz. wires firma E. Dru g & Co.
Buitenland.
Gewone Leden.

H. Koopman, Ostendstrasse, Frankfort a/d Main.
Holl. Vereeniging „Eendracht - p/a P. J. Reudink, Kunst-, und
Handelsgartnerei, Samen- und Pflanzenhandlung Gronau in
Westphalen.
Hamburg
C. J. Dekker.* Grindelhof 63.
W. L. van der Burg,* Grindelhof 63,
*Opgegeven door den beer D. Faber, Ilpendam,
Van fouten in namen of adressen wordt verbeterin g ingewacht.
Fete stukken trachten op plaatsruimte, o. a. een artikel uit
Constantinopel, dat juist te brat voor dit nummer weed
ontvangen.
RED.
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Nog eens het Nederlandsch in onze Oost.
e Nederlandsche taalvoor de Inlanders blijft aan de orde.
Het laatst waren daarover aan het woord twee oudinspeeteurs van het inlandsch onderwijs ; de heer J. Habbema
in „Het Koloniaal Weekblad Oost en West" van 25 Juni jl. 1)
en de heer W. Meijer Ranneft in het Julinummer van de „Vragen
van den Dag". 2) De card van beider werkkring, waardoor zij in
)

nauwe betrekking met tal van ontwikkelde Inlanders kwamen,
noopt tot letten op hetgeen zij hebben mede te deelen. De laatste
wijdt een tiental bladzijden aan het onderwerp, de eerste bepaalde

1) Hollandseh voor Inlanders.
2) Een belang,rijk vraagstuk voor Indie en Nederland.

zich tot een 13 c2 kolom in het Weekblad; naar het voorkomt
zijn zij het niet of weinig met elkaar eens.
De heer Habbema toont zich geen voorstander van het algemeen maken van het onderwijs in de Nederlandsche taal in onze
Oost voor den gewonen Inlander acht hij de kennis van het
Nederlandsch van geen nut : aanstaande inlandsche ambtenaren
echter ell wel vooral die jongelieden, ewe
wegens hunne afkomst
of familiebetrekkingen veel kans hebben om later in aanmerking
te komen voor de vervullingvan de hougere ambten behooren
volgens hem wel Hollandsch te kennen. Hi' licht zijne meening
toe en spoort aan tot voorzichtigheid met het aanmoedigen van
het onderwijs in de Nederlandsche taal aan Inlanders 3).
3) In het Augustus nummer van .,De(n) Indische(n) Gids" wordt het artikel
van den beer Habbema met volkomen instemming besproken.
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De heer Meijer Ranneft blijkt van een andere meening, hi' zet
zijn betoog breed op, luisteren wij naar hetgeen aanvoert.
Vele Inlanders verlangen tegenwoordig naar onderwijs in de
Nederlandsche taal: dorst naar kennis is bij velen merkbaar :
intellectueele aanleg schijnt er wel te zijn, maar men moet niet
over het hoofd zien, dat alleen de besten de seholen bezoeken
dat velen nog weg blijven en dat zijn de minder ontwikkelden
men hoede zich dus voor generaliseeren : in Silindoeng Nva a r alle
kinderen op school gaan, bespeurt men wel dat de natuurlijke
aanleg niet zoo algemeen is. De heer M. R. brengt dan in herinnering dat bij St. bl. v. N. I. 1886 n". 47 de Nederlandsche taal
voor alle kweekscholen voor inlandsche onderwijzers van het
leer p lan werd afgevoerd : hi vraagt, was dit niet voorbarig, had
men toen genoeg ervaring : er was Been voorbereiding gevceest :
't spreekt van zelf dat Inlanders. die nog k..;een Nederlandsch
kenden niet in vier jaren met de vakopleiding tevens Nedlandsch konden leeren. Aan de school tot opleiding van inlandsche
geneeskundigen heeft men een beteren weg gevolgd : daar worden
b11 voorkeur candidaten aangenomen, die een europeesche school
hadden bezocht.
Thans zijn de toestanden echter veranderd, thans zijn er reeds
vele Inlanders, die zich in het Nederlandsch geoefend hebben.
Voor de toelating tot de opleidingsscholen voor inlandsche ambtenaren wordt dan ook nu reeds ge6scht, dat de candidaat de 2de
afd. middelste klasse eener europeesche lagere school heeft doorloo en of dat hi' bewijzen geeft een daarmede gelijkstaande on
wikkeling te hebben bereikt : onder de tegenwoordige inlandsche
)nderwijzers zijn er velen, die hun opleiding aan de kweekscholen
genoten, toen daar nog het Nederlandsch de voertaal was en
velen van hen onderhouden hun kennis van die teal.
De heer M. R. vraagt zich clan at : Is het goed aan de inlandsche bevolking meer gelegenheid te seven
om onze taal te
beoefenen. Zijn antwoord daarop is bevestigend tegen den ongunstigen economischen toestand. waarin Judie verkeert, zijn vele
middelen aan te wenden tot verbetering daaronder behoort het
onderwijs, mits dat eenvoudig. moor toch degelijk vooral
practisch zij : hi' wijst dan op den invloed, dien het Engelsche
tusschenbestuur op Sumatra's Westkust, in Benkoelen vooral, heeft
gehad: de daaruit voortgekomen gunstige toestand moet, volgens
hem, vooral worden toegeschreven aan de omstandigheid dat de
overheerscher de beoefening van zijn eigen taal voor alien openstelde.
Wij doen juist het omgekeerde zest de heer M. R. wij later
den Inlander alleen met zijn eigen taal: „dat hebben Prof. Kern
en andere voorstanders van de verbreiding van het Nederlandsch
zoo juist ingezien."
Een Nederlandsch sprekeude bevolking in den Indischen Archipel
zal volgens M. R. niet dan voordeel brengen : zij zal zich inwerken in Nederlandsche toestanden, in het denken en streven
van de Nederlanders : voor Nederland's handel en nijverheid zal
het een groot belang zijn als na verloop van tijd eenige millioenen
menschen in India onze taal spreken,
De heer M. R. gaat dan na : Welke middelen kunnen worden
aangewend om onze taal op de openbare (en langzamerhand ook
op de bijzondere) lagere inlandsche scholen
te voeren. Dit zou
langzaam moeten geschieden. openbare 1. i. scholen successievelijk
van Nederlandsche onderwijzers voorzien zou Been goed middel
zijn: europeesche scholen openstellen voor alle Inlanders gnat ook
niet; de kosten zouden enorm zijn en het doel zou niet worden
bereikt. Het middel zou moeten zijn, cone reorganisatie van het
inlandsch onderwijs, waarbij de Nederlandsche taal suceessievelijk
alle openbare 1. i. scholen zou worden ingevoerd.
1, Het nut voor den Inlander word+, niet aangetoond: dat inwerken in
Nederlandsche toestanden hen toch niet, als nuttiero v or den Inlander worden
genoemd en het belang. van Nederland's handel en nijverheid staat in een
zeer y er verwijderd verband met het belong van den Inlander: de heer
Habbema vraagt dan ook juist. Welk nut het leeren van de Nederlandsche
Mal voor den gewonen Inlander hen hebben.

De hoer M. R. stelt zich de zaak aldus voor :
De Nederlandsche taal wordt de voertaal aan de kweekscholen
voor inlandsche onderwijzers hi' geeft de middelen of den weg
aan, hoe men na vijf jaar de eerste onderwijzers beschikbaar kan
hebben, die in staat zijn, de inlandsche bevolking onderwijs to
seven in onze taal. Zijn plan verder ontwikkelende komt hi' tot
het resultaat, dat, beginnende met het onderwijs van de Nederlandsche taal in de laagste klassen en zoo naar boven voortgaande,
de geheele reorganisatie in 20 it 25 jaar zou kunnen zijn afgeloopen.
Dan zou, na verloop van dien tijd, het Nederlandsch in het
algemeen de voertaal aan de openbare lagere inlandsche scholen
kunnen zij,
n al zou dit niet uitsluiten om de inlandsche talon to
blijven beoefenen op alle inrichtingen van inlandsch onderwijs,
die daarvoor in aanmerking komen.
Aldus. in hoofdzaak, de beer Meijer Ranneft.
Wij laten zijne plannen onbesproken kennisneming van zijn
oordeel verdient echter aanbeveling, omdat in dit vraagstuk
zeker nog niet het laatste woord gozogd is.
Waarechter tep,,en moeten opkomen is het feit, dat hi'
Prof. Kern, als voorstander van een algemeeneverbreiding van
het Nederlandschinonze Oost aan zijne zijde schaart. Al zegt de
hoer M. R. dit niet uitdrukkelijk, nit het verband, waarin Prof. Kern
genoemd wordt, zou kunnen worden afgeleid, dat doze, evenals
de heer M. R. een algemeene verbreiding van de Nederlandsche
taal in onze Oost voorstaat,
dat is toch niet het geval.
Afgaande op de redo , den 24sten Aug ustus 1897, door Prof. Kern
uitgesproken op het XX[Vste Nederlandsehe taal- en letterkundig
congres to Dordrecht, moeten wij veeleer aannemen, dat die
Hooggeleerde zich niet aan de zijde van den heer Meijer Ranneft
zou scharen, maar integendeel met den heer Habbema zou instemmen.
Wij lezen toch in die rode dat Prof. Kern van oordeel is „clat
het rolksondericijs meet gesehieden in de landstaar, 2 ) al voegt
hi' er ook later aan toe : „de kennis van het Nederlandsch is eon
„dringende behoefte voor de hoogere standen, voor inlandsche
„ambtenaren en onderwijzers", eene mooning, waarover na 1897
gaandeweg alien die de zaak bespraken 't wel eens zijn geworden.
En vender : .. ik acht het de plicht van alle Nederlanders en
„ niet enkel van het bestuur ,
het eigdig
enaarvolksbestaan van den
„Javaan en andere aaa ons gezag onderworpen bewoners van
„Indonesia te eerbiedigen, zooveel als in der laatsten eigen belang

„is: ikjuich het toe ,
dot men hun taal eert en in de volkssehool
„(mdera:Ust. - 3)
Een geheel andere meening dus als die van den heer M. R.
die zou wenschen eene reorganisatie van het inlandsch onderwijs,
waarbij de Nederlandsche taal achtereenvolgens op alle openbare
lagere inlandsche scholen zou worden ingevoerd.
Het word wensehelijk geacht op dit verschil te wijzen, ook omdat
het niet de eerste mail is, dat Prof. Kern als een voorstander
eener algemoene verbreiding van het Nederlandsch onder de Inlanders wordt genoemd, terwij1 hi'zich toch beslist verklaard
heeft, voor behoud van de landstaal bij het volksonderwijs.
1) Zie: Het gebruik onzer teal in Nederl. Indie, door Prof. Dr. H. Kern.
L'itgave no. 2 van het A. N. V.
2) Mem, bl. "7.
3) Idem, Ll. II : de cursiveeringen zijn van ons.

H et Turksch-Nederlandsch geschil.

I

n de N. Rott. Crt. verschenen

eenige weken geleden
eentweetal brieven, waarvan de een van onbekende
•
hand openbaar maakte dat er iets tusschen de Turksche
en Nederlandsche regeering gaande was, terwij1 de tweede
van den heer Van Heek, lid van de Eerste Kamer, behalve
vele gewaagde beweringen, een lofzang bevatte op de diplomatieke geschiktheid van onzen gezant te Konstantinopel.
Het Bestuur van de Mdeeling Konstantinopel van het Mg.

NEERLAND1A.
Ned. Verbond, te bescheiden om meening dergelijke
diplomatieke gesehillen kenbaar te maken, heelt zich tot
dusverre van partijstelling onthouden.
Het steunde zijn houding daarop dat zulke gevallen,
waarin niet alle beweegredenen en feiten Gallhet groote publiek
bekend zjjn, bet zou kunnen voorkomen dat gezant of minister
van Buitenl. Zaken met een voor buiten de „carriiTe" staande
personen 01 I, fejt de onjuistheid der bewijsvoering aan
de kaak ZOO kunnen stellen en het bestuur wenschte daarom
niet op het spel te zetten de bewijskracht en geloofwaardigheid waarop het tot dusver rekenen kon bij aandringing op
verandering in de toestanden te Konstantinopel in het bizonder
•
in het algemeen.
en van de Nederlanden in den Vreemde
De gretige opneming van de loftuiting op den gezant in
van de Redactie
van Neerlandia in het
het hoofdartikel
•
uni-nummer deed hen echter van besluit veranderen.
De min of meer schoorvoetende verdediging van de Tedlandsche kolonie in [(cnstantinopel als zou de gezant tegelijkerkon
tevens de
olie
tijd diplomatiek geschikt kunnen zLi
gelijk kunnen hebben door hem ongeschikt te verklaren tot
bet waardig opbouden van Nederland's naam en van het
verdedigen van de oeconomische andere belangen van het
Vaderland en van de in zijn ressort wonende landgenooten,
maakt ons tot )lick bet stilzwijgen te verbreken te
betoogen, dat zoo de gezant diplomatieke geschiktheid bezit
dit misschien zou kunnen blijken daaruit dat Z.E. zich als
gezant zoo lang wist staande te houden, maar allerminst
u1t dit bizondere geval van de waarneming van Nederland's
bet Turksch-Nederlandsch geschil zooals dat
belangen
Duitsche mural-den is bekend
tot dusverre uit Hollandsche
geworden. In het kort een opsomming der feiten.
Kleine verschillen in de verschillende lezingen zijn van
geen of ondergeschikt belang.
Een Nederlandsche firma te Konstantinopel staakte zijn
betalingen. De Turksche overheid, op aanvraag van den
advocaat der tegenpartij, dock niettegenstaande vreemdelinglid der Nederlandsche rechtbank daarom met een hooge
Nederlandsche ridderorde begiftigd, legt zonder de Nederlandsche autoriteiten te kennen zegels aan op de pakhuizen
van de commissionnairs, die volgens de begrippen van de
zoogenaamde capitulaties onder Nederlandsche bescherming
staan. De gezant begat zich tweemaal tevergeefs tot den
grootvizier OM zich te beklagen over deze onwettige handeling, verbrak hierop, den diplomatieken We eclat elide de
Turksche zegels, die terstond daarop weder werden aangelegd
en door Turksche politic bewaakt.
De hoer van Heel een der eigenaars van de in beslag
genomen goederen, ziende dat hij door de Hollandsche
autoriteiten niets gedaan loll krijgen, benoemde een fisher
tot commissionnair. Deze begat zich toen met den Duitschen
Duitsche kavassen naar het onder Hollandsche
tolk
•
in bet bijzija van den
scherming staande pakhuis, yerbrak
liet de goederen
kavas de zegels
Nederlandschen tolk
vervoeren naar een onder Duitsche bescherming staand gebouw.
Hieruit kan voor ieder onpartijding lezer hoogstens blijken,
dat de heer van Heck in zijn vreugde over de wijze waarop
zijn gevaar zwevende katoentjes terugbekwam, zijn
loftuiting en dankbetuiging aan het -verkeerde wires heeft
gericht, maar geenszins of al dan niet on70 gezant de (reschikte man op de juiste plants zoo geweest zijn.
Do •h wat gebeurt.
Eon andere Nederlandsche firma daagt een Turkschen onderdaan voor de Tidjaret of gemengde rechtbank.
voile rechtzitting, terwijl het proces voorkomt, staan de
president en de twee Turksche beroepsrechters op zegt
eerstgenoemde dat tengevolge van de niet-erkenning der Turksche zegels door den Nederlandschen gezant de rechtbank zich
niet meer met de Nederlandsche belangen kan bemoeien,
verlaat de zaal en laat de twee Nederlandsche rechters in
gezelschap van hun Armenischen tolk in verlegenheid zitten.
A/Vat die rechtzoekende Nederlandsche firma verder gedaan
he ft is ons onbekend. Waarschijnlijk is hair ontraden
geworden het recbtsgeding voort to zetten.
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Doc in ieder geval kunnen gelijk de eerste brief van de
N. Rott. Ca. het uitd rukte, voodoo Nederlanders geen
recht kriigen in Turkije.
Nu de gevolgtrekking.
Het vast niet to ontkennen dat onze gezant energiek
gehandeld beeft door de onwettig aangelegde zegels te
Turksche zaken d.w.z. als men
verbreken en dat energie
alle troeven in handen heeft, zeer priizenswaardig is. Doch
oo
een wespennest geefthandelt ook
iemand die een schop
energiek, als de wespen hem echter steken en verwonden,
voorzorgen genomen heeft, dan zal niemand
zonder dat
doze handelwijze verstandig kunnen noemen.
Onze gezant heeft een energischen schop gegeven in bet
wespennest der capitulaties, doch met het gevolg dat de
-wespen gestoken hebben, dat de Turksche rechters geen zitting
willen houden gemengde Nederlandsche processen en dat
zij het zijn, die op het oogenblik de lachers aan hull -kap+,
bebben.
De geschiktheid van onzen gezant, wat het diplomatieke
gedeelte van zijn werkkring aangaat, zou dus kunnen blijken
vooral snelle oplossing
uit eon voor Nederland eervolle
van (lit geschil. Doch Excellentie verliet eenige dagen
geleden Konstantinopel met verlof en liet wederom als antwoord op de verzoekschriften van de Kolonies to Smyrna
On te Konstantinopel op bet aches van het Alg. Ned.
Verbond aan den minister van Buitenl. Zaken een vreemdeling
adder als vertegenwoordiger van H. M. onze gerbiedigde
Koningin en tot verdediging van de belangen der Nederlanders
in en buiten bet vaderland.
Volgens het eenstemmig oordeel van Hollanders, tientallen
Vail jaren in Turkije gevestigd, spreekt het zeker niet voor
de diplomatieke geschiktheid Vail Mr. von Weckerlin dat
Z. E. Buitenlandsche Zaken kon aanraden de verdedi isle'
van ooze belangen op te dragen flan een Armenii l r, aan een
vertegenwoordiger van een yolk dat niet eons ziehzelf erdedigen kan. Even moeilijk is het te begrijpen dat de Reda( tie
van Neerlandin in een hetzelfde stuk een brevet van
diplomatieke bekwaamheid toekent aan onzen gezant op
gezag van een zeer partijdigen brief, al komt die ook van
een lid der Eerste Kamer en tevens zake Tripoli
verklaart dat „na zulk een gebrek aan ernst, bij het Nederlandsche yolk niet het noodige vertrouwen is overgebleven."
Of wist Redactie niet dat degene die „zoo onverantwoordelijk met onze consulaten heeft omgesprongen" dezelfde
gezant te Konstantinopel is die „zoo krachtig en beleidvol
optreder is voor Nederlandsche handelsbelangen." En -Loch
is dit zoo, Tripoli ressorteert onder Konstantinopel.
De schuld dat de Redactie isletbetel
bet op de hoogte was
afdeeling van het Alg. Ned. Verbond
nemen w tj'• op ons.
hadden de R edactie beter op de hoogte moeten houden.
Om deze schuld te delgen, geven pier weder,
Konstantinopel omtrent het Nederlandsch-Turksch cols

is.
be k
b
Voor den Nederland-schen hamlet en voor de eer van Nedorland ware het to ho ell dat wij ougelijk hadden, de hoer
van Heek gel ljk, dat de zaak buiten ons weten om reeds
lang geschikt is op een voor Nederland eervolle
Natnens bet Bestuur van de Afdeeling Konstantinopel
Vail het Alg. Ned. Verbond

Dr. A. CoomANs 1)E Rut TER,
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ZUID-AFRIKA.

j

ilindelijk begint er in Engeland toch iets door te dringen
-1_ j van do ware gevoelens der Boeren. Hun kranten

hebben wel al lang niet verholen wat zij van het
esuu
bt r
nieuwe be-wind, van die zegeningen van het Britsehe
dachten ---- Land en Volk On toen de Volksstem in Transvaal,
de Vriend in den Vrijstaat --- maar die worden in Engelaud
rdet gelezen, ook op de redaetiebureaus niet; en de Engelsehe
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correspondenten in Zuid-Afrika, voor zoover zij genoeg Hollandsch kennel', zwegen er met voordaclit over. Zoo kon
Chamberlain, met zijn ambtgenooten en zijn aanhangers in de
pers, veilig de weldaden van de repatriatie en al wat Lord
Milner's r,geering in de nieuwe wingewesten doet prijzen.
Zuid-Afrika steken.
De tegenspraak bleef
Nu begint het anders te worden. Den 2° n Judi is er te
Heidelberg een vergadering van Boeren geweest, zij heeft
een paar besluiten genomen, waarvan men in Engeland met
verrassing kennis heeft genomen. En generaal Botha, (lien
men zoolang tegenover de ontevreden Boeren als een man
waardeering voor het Engelsche
van „verzoenenden" geest
bewind uitgespeeld had, lucid daar een redevoering, welke
hebben wl eel
dht hebb
ee verac
de Engelsche vers laggevers vergfs
maken. Vervolgens is den 15 e " Juli een brief van generaal
Botha aan een vriend in Engeland in de Times openbaar
gemankt, en die heeft indruk gemaakt. redo tie van de
Times trachtte hem dadelijk in een hoofdartikel onschadelijk
te maken. Chamberlain deed in het Lagerhuis alsof lei' aan
dien brief isletde minste waarde h' •11 maar aan zijn
spijtigen toon was wel te merken, dat de stoot, hen gee Taal
Botha in dien brief Chamberlain's en Milner's politick toebracht, rank was geweest.
is dan ook een voortreffelijke
brief; bet eenige wat
Het
•
wij er op aan te merken hebben is dat hi niet veel eerder
is gekomen. Generaal Botha zegt in den aanhef wel, dat
11 t, spreken wilde voor alle kans op een gunstigen keer in
den gang van zaken verkeken was, maar, met allen eerbied
voor GI In oordeel, was die kans niet al geruimen tijd geleden voorbij ? En kon 't wel goed doen, dat men Chamberlain en zijn geestverwanten zoo lang hun valsche voorstelling
van den toestand heeft laten verspreiden '?vreezen b.v.,
dat de voorstelling van de schatten gelds die Engeland met
ongeevenaarde mildheid onder zijn oude vijanden heeft ver&Al reeds zoo diep blj de meerderheid van het Engelsche
y olk is doorgedrongen, dat zij nauwelijks me `r te verwijderen
is. En zoo heeft de Engelsche regeering ongehinderd hare
verplichtingen tegenover het Boerenvolk kunnen nalaten.
Ilad men ook zoo lang de ljdele praat over het welslagen
van Chamberlain's rein onweersproken nio gen laten ? Zoo
bebben zijn vrienden (lien tocht
handig heeft hij• zelf
verheerlijkt, dat hij er nieuw gezag aan kon on tleenen tot
doorzetting van zijn verderfelijke politick.
zijn, dat de Boeren nu weer
Evenwel, wij moeten
door hun gezaghebbende woordvoerders gaan spreken
zeggen waarop het staat, al verlangen zij vooralsnog niet
zich nog maar met de
:tan politick te doen en leggen
horst toe op het herstel van bun maatschappeNk verlies.
En nu willen wij uit den brief van Botha — hi is van
1 3 Juni eenige stukken weergeven. Nadat hi' vooropgesteld
heeft, dat er geen twijfel nicer mogetijk is of Chamberlain's
Zuid-Afrika is een jammerlijke mislukking"
bezoek
hij heeft de zaken er erger achtergelaten dan
geweest
de generaal:
•
hij ze vond, vervolgt
'Toes hi' te Pretoria was, deden wij ons best om al de invloedrijkste en voornaamste bur gers van Transvaal hijeen te krijgen, opdat
hij in de gelegenheid zou zijn. nit de eerste hand kennis te nemen
van de inzichten en gevoelens van het y olk. Wij zagen hem maar
eons, toes wij tezamen een openbare deputatie bij hem kwamen.
Overigens ontmoette hij niemand onzer. Hij gaf er de voorkeur aan,
raadgevinge,n te krijgen van mensehen over win
zijn inliehtingen
men 't hest doet zoo min mogelijk te zeggen. Bij onze openbare
bijeenkomst nam hij in zijn aut,A oorden een toon
Bien men
slechts beleedinend kon vinden, en alle nanwezi g en vonden hem ook
beleedigend Gin groat verwijt was onze ondankbaarheid, onnlat
wij Diet erkenden dat de regeering vijftien millioen pond sterling
hesteedde oni het land weer te brengen in den toestand van voor
den oorlo g . 1 edereen was then en is sedert lien verbaasd geweest
A,fgevrangd, waar en hoe en
wie die groote sons
en heeft
gelds hesteed is, want er is in het openbaar stellig, niets van f
en. behalve missehien in de Illauwboeken, die naar het de partement van kolonien worden gezonden voor bin nenlandseh verbruik.
.2; e

Dan zegt generaal Botha, dat Chamberlain in Johannesburg met menschen die niemand din zich zest vertegen-

woordiuen, tenzij hun financieele lastgevers in Europa", een
koop beklonken heeft, waarbij „dit arme land" een oodogsschuld is opgelegd, die, de kleine blanke bevolking in aanmerking genomen. waarschijnlijk een der grootste ter wereld
is. En dat is gebeurd tegen „de uitdrukkelijke verklaringen
van de vertegenwoordigers der burgers en zonder raadpleging
van of samenwerking met een enkele groep van 's lands bevolking." toch durfde Chamberlain onlangs te Birmingham
zeggen, dat „de vertegenwoordigers van elk e n stand in Transvaal" dezen oorlogslast aanvaard hebben!
Vervolgens spreekt generaal Botha over het aanbod, hem
en de generaals de la Bey en Smuts gedaan, om in den
wetgevenden raad benoemd te worden. Als een der redenen
waarom zrj weigerden wordt nog genoemd, dat er hoegenaamd geen acht geslagen was op al wat zij Chamberlain
in Pretoria voorgehouden hadden. E 11 over dien rand, zooals
hl nu gevormd is, dit oordeel : „De burgers lachen om de
gedachte alleen, dat zij in di en raad vertegenwoordigd
zUn." Dan bespot generaal Botha het besluit van den rand,
op voordracht van de regeering genomen, 0111 aan de blanke
vreemdelingen bet kiesrecht te onthouden, „innig bespottelijk,
als gij u herinnert dat Milner's pleiten voor de zaak van
den blanken vreemdeling de rechtstreeksche oorzaak van den
oorlog was."
En dan over de repatriatie:
Het werk van het repatriatie-departement is eon volkomen en
droevige mislukking. floe goed de bedoelingen van (le regeering
met dezen tak van bestuur mogen geweest zijn, het kan Diet ontkend
worden, dat de repatriatie-commissies met een wonderlijke maehteloosheid geslagen zijn, een gevolggrootendeels van hun samenstelling,
t,, gen onze rand en voorstellen in. Lord Milner's rapporten over het
groote sucees van dit departement zijn niets anders dan sprookjes.
Wilt gij wel gelooven, dat an, nicer dan een jaar na, het slniten van
den vrede, die eommissies nog het land doorreizen en het staatsgeld
vrije gift" van drie millioen nit te deelen?
verkwisten teneinde de „
(4, en wonder,
dat de hurger
alle hoop hebben opgegeven cnn onit
s
iets nit die „vrije gift" to krijgen. Ofsehoon dit bijstandsfonds in
-wordt
de voorwaarden van de overgave van Vereenigi
ng een „vrije gift"
genoemd, heb ik in Transvaal nog Veen enkelen burger
et
ontmo
(lie
iets oin Diet of kosteloos van de regeerilq2; fieeft ontvangen ; voor
alien bijstand moet geteekend worden of hi' moet crews arborgd
worden door onderpanden of wissels.
Eon dit aan bet Engelsche parlement. maar en good
duidelijk gemaakt worden ! Het heeft in Afrikaansche bladen
en in de Nederlandsche pers al zoo lang gestaan, In
daaruit put men geen kennis te -Westminster.
Het volgende vraagstuk, dat de brief behandelt, is het
onderwijs :
De Boeren, een innig godsdienstig. zedelijk en behondend vok,
zien hun heele bestaan als 't ware omgewoeld. Hun kinderen worden
onderwe2,en door vreemdelingen, die Romanisten of Saeerdotalisten
kennen wezen en het waarschijnlijk zijn. die hun taal en gedaehtenlevel' Diet kennen, die de kinderen Hollands. ch leeren zonder de taal
te kennen. die hun een gesehiedenisleeren waar van elk kind weet dat
zij
d de feiten op en kop stelt, en wier heele invloed er onbewust
op gerieht is oils den gewonen Hoer de kloof duidelijk te maken (lie
hem van zijn ve; °venial. seheidt. Meent gij dat zulk een onderwijsstelsel — toegepast ook met die bureaucratic die tevoren hijna
onbekend was in dit land — bier aan de verzoening meewerkt ?
Gelooft(lat de Boeren hun verovernars zullen lief' krijgen en
bewonderen nu deze openlijk traebten hun kinderen te verengelschen
en hun taal op een lijn stollen Met Zoeloe, liesoeto of eenige andere
vreemde taal?
Voorts wijst generaal Botha er op, dat er nu reeds rui'
4000 kinderen op de vrije scholen gam], wel een bewijs hoe
weinig de Boeren van het En gels lie onderwijs willen weten,
want dit kunnen om niet krijgen voor het eigen onderwijs moeten zij van hun armoe nog betalen.
Dan komt de kwestie van den arbeid voor de mijnen aan
de beurt. In dit verband zest generaal Botha, dat de
Kaffers in den oorlog overvloedig geld verdiend bebben en
't nu kunnen uitzingen, zij Justig wachten op de
ver y ills van de vele andere beloften, waarmede het legerbestuur in den oorlog liun meclewerking verkregen heeft."
En thans willen de mijnbestuurders Chineezen invoeren
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Der,;e finaneieele lweren worden niet afgesehrikt door het 1;ooruitzieht, dat zoo'n stap Zuid-Afrika voorgoed verlagen zal beletten,
dat bet een land voor blanke immigrant en wordt, en ten Slotte weer
tot eel ' land van zwarten maken zal. Wat voelen zij voor Zuid-Afrika
zijn overtuigd van
of de tookome Ade geshichten van zijn bevolking ?
hun volkomen en zuivere zelfzucht ;
wat nicer is, wij zijn overtuigd van hum doniheid gebrek aan inzieht alle politieke zaken.
Hun inmenging in de politick van Zuid-Afrika, van de dagen van
,Jameson's rooftoeht tot on toe. is een onafgebroken reeks van verbazingwekkende misslagen en misrekening. AVij meenen dat het lot
van (lit werelddeel niet aan zulke menschen toevertrouwd dient te
zeg ik het net
worden. Hetaas kan ik er niet aan twijfelen -sehroom — of de regeering van dit land wordt bijna, geheel door
de mijngrooten voorgesehreven. dat maakt den toestand voor de
bevolkin g, in het algemeen, Engelsehen zoow el als Afrikaanders,
des te eerier.
Had de regeering van den aanvang af 't anders ingezien
dan
• aangevat
en de zaak anders
vervolgt de brief
hadeen mooie kans gehad de Boeren te verzoenen
•
aan zich te verbinden
; nu is 't in Transvaal algemeene ontevredenheid, bij Engelschen zoowel als Boeren. Maar terwij1
de Engelschen klngen, zwijgen de Boeren ; dat ligt in bun
aard, en dan • zij vi' den al hun krachten aan het weer op^
bouwen van hun
huizen en het berstellen van wat zij in
den oorlog verloren. „Niets is roerender," zoo besluit generaal
Botha, „niets vervult mij met meer hoop voor de toekomst
van het land dan te zien hoe het y olk zich met hart en
ziel all dat werk geeft. De zomeroogst mislukte door de
strenge droogte, maar er is nu voor den winter waarschijnlijk
al meer geploegd dan vroeger ooit in een jaar gedaan is."
Daarmede breekt de brief dan af. Het klinkt als de laatste
bladzijden van Zola's Debacle. Het Fransche yolk, door den
oorlog tegen de Duitschers neergeworpen, richt zich weer
op en gnat met koppigen ijver het land bebouwen en zich
sterken voor de toekomst. In den geest van bet Boerenvolk
ligt de waarborg voor de herleving.
*

*

Op de vergadering te Heidelberg heeft generaal Botha
een redevoering gehouden, waarin hij uitvoeriger hetzelfde
gezegd heeft als \vat hi in zijn brief aan den ongenoemden
Engelschman samenvatte. Van meer gewieht dan de brief is
die redevoering zooverre, dat zij door de toejuichingen
van het groote aantal Boeren die haar aanhoorden en, in
enkele hoofdpunten, door eenparig aangenomen besluiten
bekraehtigd
dus tot het uitgesproken gevoelen van de
oude burgers gemaakt is.
Het eerste besluit gold de school. De vergaderim r (feeft
er aan de regeering hare „diepe teleurstelling" in te kennel].
over het onderwijs en vooral over de plaats van de landstaal" daarin. Er zal geen tevredenheid komen, zoo heet het,
\Toot. :tan die taal, in staat zoowel als school, dezelfde rechten
; de vergadering
verlangt,
is toegekend als aan bet Engelsch
•
dat .,aan Hollandsch dezelfde rechten worden toegestaan als
kon
aan Fransch in Canada of :tan Hollandsch in de Kaapolie."
Verder verlangt dat de ouders als weleer de sehoolbesturen zullen kiezen.
Het tweede besluit protesteert tegen den invoer van Aziaten,
waardoor Zuid-Afrika vow . de blanken verloren zou kunnen
gaan ; bet verlaugt uitstel van beslissing tot Transvaal zelfstandig bestuur heeft en acht dit te meer geraden, nu het 't
to jolt aan arbeiders nit de bevolking van Zuid-Afrika zelf
allerminst bewezen acht.
Het derde liesluit teekent verzet aan tegen buitensporige schuld, die er op (le nieuwe kolonien en met name
op Transvaal g' g( is, zonder dat de bevolking er in gekend
is bovendien, en verzoekt de regeering die leeningen van
f 65,000,000 niet te plaatsen your Transvaal op grondwettige wijze daarover beslist heeft.
Men kan dus nu in Engeland weten, tenzij men niet
hooren wil, dat de aanklacht die er generaal Botha's
brief ligt niet uit het verbitterde gemoed van een onverzoenlijke is voortgekomen, sprekende alleen voor zich zelf
en enkele anderen, maar dat het trouwe deel van het Boereny olk, nog altljd
groote meerderheid, er zoo over denkt.
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Want gelijk talrijke vergadering te Heidelberg er over
denkt, denkt dat geheele y olk er over. Da zal op volgende
vergaderingen nog overvloedig blijken.
En hoe generaal Botha bij de burgers
in aanzien stag
bleek uit de ontvangst die men hem te Heidelberg bereidde.
Het was, zegt het ''r sla g van de Volksstem, als toes in de oude
dagen de president afgehaald werd. Omstuwd door een eerewacht vanburgers te paard reed de generaal van het station
naar bet Kerkplein, waar hem voor de hooge stoep van
de Vereenigde kerk en ten aanscbouwe van een dichte
menigte een welkomstadres werd aangeboden. In de commissie van ontvangst zaten o. a. de generaals PietViljoen, die
ook de vergadering geleid heeft, Alberts, en Muller.
Het wires getuigde van groote aanhankelijkheid voor
generaal Botha en van vasi,beraden g ees onder den druk
der tijden. Uit het antwoord van generaal Botha wilier' wij
zegt het verslag
een zin lichten. Hij verklaarde
bezield te zijn met den grootsten cooed voor de toekomst lie
een Afrikaner bezitten kan (toejuiching), en die moed en die
hoop werd hem gegeven door den geest die er onder het
yolk heerscht."
Het Afrikaander y olk zelf aeht zijn zaak allerminst een
verloren zaak.

Een protest.
In be 'Acid Afrikowit rereeniyd met On. _Lind van 30 April, 1903,
komt eene aankondiging voor van het bock van den eersten
ondergeteekende : „ De betra.kinyou tussehen _Nederland en Znid„
Woord Vooraf" door den
Afrika", dat voorzien is van Een
tweeden ondergeteekende.
De bedoelde aalkondi gin g getnigt van zooveel misverstand,
hi er en daar zelfs van zoo opzettelijk en kwaadwillig misverstand,
te komen.
dat wij het onzen plicht achten daartegen
De sehrijver dezer „Boekaankondiging - , die het veiliger aeht,
zich niet te noemen, maakt er Dr. Mansvelt een verwijt van, dat
eeft
hr „ alleen rekening
h gehouden met de Nederlandsehe lezers
niet met de Afrikaansche".
an zijn werk
v
Dit verwijt mist alien grond. Mogen geboren Nederlanders
bun y olk niet ulcer opwekken tot het aanknoopen en onderhouden
n goede betrekkingen met stamvel wanten `?Welk kwaad steekt
va
daarin ? Dat zal de Boekaankondiger ons duidelijk maken : „ Prof.
Kalif moot bedenken", zoo zegt hij, „dat wij een Hollandsehsprekend, do `h p een Hollandsch Zuid-Afrika begeoren. De lens
van den dag en de Nederlandsche volksgeest die zich nit in de
woorden Groot _Nederland, waarmede, doze schrijver begint, doen
denken can Great ant Greater Britain". Heeft de tweede
ons
ondergeteekende ergens van eon Hollandsoh Znid-Afrika" gesproken ? Blijkt ergens dat lei' dat begeert ? 0, neen ! Doch die
begeerte wordt hem eenvoudig toegedieht om zijn streven des
te gemakkelijker verdacht te kunnen maken. Het "Woord Vooraf"
be
nit met de woorden: „Groot Nederland is een lens van den
b
(lag- . Jo, zeker, doeh alleen om die lens to kensehetsen in hare
n
er ()eels teJen te waarsel oure,
heiden beteekenissen ,
oil

den trensch becat
deel8 haar to (ranvaarden, voorzoover
rerrnithiny van horizon vow . het Nederlandsche yolk.
spreken sleehts van Groot, niet van Grooter Nederland.
Wij hebben het oog sleehts op gezamelijke landen waar Nederlandsch
gesproken wordt, zonder to letters op eenig staatkundig verband.
Ook in de vereenigde Staten lint een deel van dat „ Groot Nederland."
Gaan wij misschien om met het denkbeeld Amerika op te slokken?
De Boekaankondiger kan zijne verdachtmaking dan ook alleen
ten uitvoer brengen door onze uitdrukking te vergelijken met
Great and Greilter Britftin", door weg to laten wat in het
„Woord Vooraf" ter v,, rklaring van de lens Groot Nederland"
wordt gezegd dan to besluiten met: „(deze woorden) verspreiden een jingoistische lueht."
Hier is niet sleehts misverstand, bier is kwaadwillig opzet, er
op berekend argwaan te wekken tegen de Nederlanders, ook
minste grond bestaat.
waar daartoe niet
De woorden van Prof. Kalif kmmen volgens den Boekaankondiger ' • slechts het id opwekken dat alles wat de Nederlander
voor zijne st:unverwanten in Zuid-Afrika doet, in het belang van
Nederland, zijn hamlel, nijverheid, enz. dns „rentegevend" zou
moeten Lin. En die gedachten zetten wij liever verve van ons."
,Ta, dat is maar goed ook ! Want ter eerier zijde is het
to dwaas, te eischen dat de Nederlandsehe kooplieden
toch
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en industrieelen befrekkingen zouden aanknoopen met liunne en de Hollandsch sprekende Afrikanaders is ontstaan ; terwijl wij
stamverwanten Zuid-Afrika, indien zij daar an geen enkel met dankbaarheid constateeren, dat er in de afgeloopen jaren
stoffelijk voordeel kouden verwaehten. Welk y olk doet zoo jets? zeer veel door Nederland gedaan is en wordt ter ondersteuning
Boekaan- van onze hulpbelioevende landgenooten en ter bevordering van
De Engelsehen missehien ? Ter andere zijde moest
belangen van 't Hollandsch sprekend element in Zuid-Afrika.
kondiger zich schamen, zulke dingen te sehrijven, terwijl hi'
moet weten, wat door zooveel Nederlanders voor het aankoo pen
of versterken der banden met Znid-Afrika gedaan is col/.omen
met de zuivcr8te bedoelingen. Wat hebben Lants,
belaityloos
Nabetrachting,
zoovele anderen en d er de
Batting, Spruyt, Gunning, Fruin
nog levenden voor voordeelen getrokken van hunne bemoeiingen
o liggen dan weer opwekkende &gen achter ons, dagen waarin
rli dew? Hebben in de laatste tijden Coster, De Jonge, Steuerwald
het voordurend verwachten van, meeleven met een paar
en tar van andere Nederlanders Diet hue levee gelaten voor de
aauvoerders van het Boerenleger in de Kaapkolonie ens weer
vritjheid der Zuid-Afrikaansche republieken?
Onze Boekaankondiger vreest dat wij den Afrikaanders hue in de gloed van de oude geestdrift zetten, als het avondrood na
ationaal zelfrespeet" zullen ontnemen. Prof. Kalff" - zoo lezen 'en regenaehtige dag. En valt dear nu voor Nederland ook 'en
n
les te trekken nit die omgang met de grote boeren, o. a. nit
- „ontneme ons di (nationaal zelfrespect) niet, door te
spreken van een verzuhnd Zuid-Afrika dat het Nederlandsche de buurt van Steijnsburg, Molten() en Cradock. 1k geloof het wel.
In de allereerste )hatsdeze: de mensen hier hebben zich 7.6 de
y olk zich heett later ontglippen."
ilia zoo bang voor het te leer gaan van dat „nationaal naam Transvaal voor Zuid-Afrieka aangewend, dat men deukt :
Wij
„O geheel Z.-Afr. is verarmd •; daar valt niets te verdienen voor
zelfrespeer als deze schrijver. Wij meenen dat di zelf-respect
'en Hollander !" Niets is minder waar. Integendeel: daar is alles
dat
zich reeds kraelitig dikwijls genoeg heeft geopenbaard
gelijk gebleven behalve het zich-Nederlander-voelen, dat reel
zeer alle harten bij zijn eigen rekent.
on/.0 Boekaankondiger
'-de uitdrukking „verznimd Zuid-Afrika" is blijkbaar geheel heftigd is evenals de afkeer van de Engelsman en angst voor
zi_jn praktijken. Wanneer zich nu b.v. 'en Nederlandse bank
:eerd begrepen. Wat bedoelen wij daarmede ?
vestigde in die landbouwdistrikten dan zou die daar, zoodra ze
.,05 ideaal was en is nog, dat zich op de vooral door NederZuid-Afrika gelegde grondslagen een y olk zee hebben hem vertrouwden, geld kmmen verdienen. Daarvoor hoefde
lit, iters
niet alle geld in Nederland gevonden te worden ; 'en gedeelte ken
gewoollten, de ell
gestieht, met eigen karakter, recht, zeden
door den band der taal met Nederland vereenigd. ZOO van Neder- best uit de K.K. zelf komen ell het vertrouwen zonden eerlike
inannen gauw krijgen, on dat de Eu gelsinan en z'n banker' er
land geseheiden, maar tech met het Nederlandsche yolk vereenigd,
niet gewild zitin lar ger. Er is al veel te veel land verengelst.
stotfelijk
had er een samenleven kunnen ontstaan, dat, ja Oak
Cradock, en haudelsvereniging gestieht, ender
Dan is o. a. daar,
geestelijk opziefit, den heilzaamsten invloed
maar vooral
kunnen oefenen op de ontwikkeling van beide volken. Kansen om de Boeren en er zijn vele koopkrachtige in die buurt. Welnu,
r
atthans iets te b ereiken heeft het Nedeilandsehe waarom zouden daar door ooze kooplui geen zaken mee gedaa n
nl die iefiting
wil kunnen worden, zoals een Amsterdammer ten minste, monsters
den loop der eeuwen ruimschoots gehad. W i le
y olk
prijskoerant meegegeven heeft en vele andere Nederlanders
leereu kennen, leze het boek van den eersteu ondergeteekende.
Doeh al te lang heeft het Nederlandsche y olk die kansen ver- met hem. — Verder wonen daar boeren en wij hebben vee.
De boeren die 'nee ten oorlog- gingen wareu in de regel de
waarloosd of slechts ilauwtjes gebruikt.
jongere, terwij1 de oudere bezitters van de plaatsen bleven.
Pat is „ verzuimd Afrika" !
fete's, prijzen en
Van het Friese Rundveestamboek zijn
ook dit wordt door bet
fll het laatste kwart der 19de eenw
Z.-Afr. De goede verstaander begrijpt wat daar te
he eft de vroegere lijsten
boek under bespreking duidelijk aangetoond
- Naar Kaapstad vaart noel'Nederlandse
doen valt.
onversailligheid )flats gemaakt veer warme belangstelling
rob t. Waarom tech niet ? Wat, als zo'n dieust eens uitstekend
bewondering, die zich hebben geuit en nog steeds zich blijven
rente gaf, als de vrachtvaarder tussen Nederland en de KaapBaden.
uiten
andere
[loch de liefde kill ook hier niet van E'en kart komen. Op- kolonie ? Wat de handelsverenigingen te Cradoek
plaatsen nodig hebben ken er nice vervoerd worden ; de goede
dringen willen de Nederlanders zich niet ! Zijn er Afrikaanders,
Nederlanders die men daarginds nodig beeft konden er mee reizen,
die, zooals deze Boekaankondiger, bet als een plicht beschouwen
ambachtslui en gestudeerden, waarover later. Maar, zal men zeggen,
steeds en othler aile omstandigheden preferentie te veroordeelen"
IAA hen hun gang gaan ! Laten zij Nederlanders en Engelschen vraeht-heen is er genoeg, maar terug ? Weet men dal' Viet dat
dat het fine hair van de
de K.K. 'en bijzonder rijk wol-land
tegenover Afrikaanders gelijk stellen, al is de Bondin g die' . twee
angorageit tot de tijnste zijdestoffen verweven wordt, dat er huiden
volken tegenover het Afrikaander y olk in de laatste jaren
gaan al die artiekelen Haar
en struisveren vandaan komen ?
preeies gelijk geweest. Er is echter ook een andere zienswijze
Engeland : is dat nodig ? Kan ens land niet een van de markten
mogelijk.
zake van den ervau wonlen, missehien 6enmaal, als men aanpakt de hoofdmarkt ?
Molt „preferentie" veroordeeld worden ook
Nederlanders zich nog Kmmen Nederlandse stoomvaart, Nederl. bank en Afrikaanse
godsdienst, waar zooveel Afrikaanders
boeken flandelsverenigingen Diet elkaar helpen ? Waar zijn de energieke
altijd stiaten met het lezen van denzelfden Statenhithel
ru
de
zoowel door Afrikaauders als Nederlanders gesehreven :?Ook in kooplui die dat aanpakken ? Een voorbeeld: men gebikt
zake van het onderwijs en van alle levensomstaudiglieden, waarin bittere litter van de abriekozen als bittere amandels : er wordt
Afrikaanders reeds zulke te Amsterdam halide] in gedreven. In het abriekoze- en perzikede taal op dell voorgvond staat? Zijn
land oar]Cradock enz. word de p itted weggegooid bij het ipmaken
kosmopolieten, dat b.v. de Fransehe, Duitsehe of Engelsche letterkunde door hen evengoed knit worden genoten en op lieu den- van de vruchten. Zou de vrachtprijs zo greet ziju dat halide' in
en invloed ban oefenen als de Nederlandsehe letterkunde?
als waardeloos weggesineten artiekel onme gelik was?
dat
zelfd
Gelukkig zijn er vele Afrikaanders, minder achterdochtig den de Dit zijn alien via oil waarbij ik volstrekt niet de schijn wil
schrijver dezer Boekaankondiging, die in al deze dingen anders aannemen van al de door mij opgeworpen zaken als volkomeri
denken dan hi j. Tot hen vooral riehten wij dit protest, om onder vaststaande te besehouwen, maar zi_ju ze niet de overweging waard?
Als maar de helft van deze handelsplannen veer uitvoering vatbaar
Lamle aztudaeht te brengen, dat er nog altijd menschen schijnen
te zijn die trachten bij de Afrikaanders argwaan te wekken tegen blijkt, is het grote doel waarnaar wij moeten streven : aanhouden
de K.K. is gaan branden, bereikt.
Nederlanders, ook waar deze met iuivere bedoelingen tot hen van het Nederlandse vaur dat
De betrekkingen van ors y olk tot de Afriekaanders km-men zo
komen.
lieht innig worden, als wij maar weten van aanpakken, d.w.z. als
N. NI A NSVELT.
ooze kooplui er eens wat aan wa gers en wel niet alleen aan
6 . KALFF.
zegt deze en gene weer : 'a,
moiNters, ook aan goederen.
trecht ' Juni, 1903.
maar ik heb al veer zoveel dnizend gulden schade geleden in
Leiden,
hebben het
Pretoria, teen de oorlog nithrak. (coed, ma gi'
niet over Transvaal-in-oorlog, maar over de Kaap-Kolonie-in-vrede.
hovenstaand stuk overDe IZedaetie van Otis Land, waaruit
Mij dunkt, dit wager' was altijd nobeler dan het spekuleeren in
aan : Wij plaatsen dit protest ()IAA wij
nemen teekent
schrijvers de gelegenheid geven het hl Ile in te Ameriekaanse sporeu, waar men niets van weet en waarmee men
gaarne aan
brengen op de aanmerkingen die onze reeensent zich gedrongen Vader Yankee 'en aardig winstje in de zak mat steken, terwijl
hi' met z'n trust of ze je achter de rug nosh uitlacht. Dit is
gevoelde te maken op het bock van Dr. Mausvelt, en het inmeer de grote tijd waardig, teen wij ook wisten wat wagen-invan professor Kalif. En daarbij geven wij bun de
leidend we
handel was en er zich noel] wel meer moeite voor gaf. Kunnen
verzekering, dat het geenszins onze bedoeling is, de betere verer geen handelshuizen of depo's worden gesticht?
standhouding tegen te werken die er tusschen de Nederlanders
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Maar er is meer. Er zijn daarginds doktoren en jutristen b.v.
nodig. Beide moeten Engelse eksamens alleggen, maar die zijn
Diet zo moeilik, als men bier eenmaal geslaagd is. Le worden
moellikheden om zieh in Kaapland als
wel akelig voorg esteld ,
bij de Afriekaanders
dokter to vestigen, magi' men vrage maar
te Kaapstad,
dat is voor 'en gioot deel mil de vreemden of te
schrikken. Zo blijft op dit ogenblik dit arme boereras overgeleverd
aan Engelse kwakzalvers. limners, de beste doktoren blijven in
Engeland zelf, de minderwaardige elementen gaaii de hoer op.
-De verhalen, die ik van versehillenden gehoord heb van de slechte
behandeling en het ongehoorde afzetten van doktoren en tandartsen, moesten dunkt me vele van de bier overtollige inedici er
toe brengen om de zaak te onderzoeken, zieh Teter te bekwamen
in het Engels don de meeste van onze gymnasia komenden
dan in Engeland hun eksamens over te doen. Onderzoek bet en
het zal evengoed mogelik blijken als er Afriekaanders bier
in de reehten studeren en om de zoveel tij(1 in Engeland eksamens
gaol' doen. Onze theologen en litteratoren zijn te benoemen
en bij leer yang naar bet Nederlands zat altijd het aantal
onderwijzers daar groter worden.
Zo bfb ik euige pnnten genoemd, volstrekt niet in dewaan
die vragen voldoende beantwoord te hebben, matte er is voor ons
aan te pakken.
land te veel non gelegen om dit
niet eens
Moeht b.v., een van ooze kooplui deed het mij aan de hand,
moeht onze nieuwe Prins Hendrik eens deze stoomvamtmaatsehappij
op Knapstad in het level' roe pen, zoals zijn oom zieh ook op
stoomvaartgebied verdienstelik gemaakt heeft !
Noch is niet de glorierijke toekomst van het Nederlandse
ras in de ,20ste ()eau , gekomen, die ik in bet nummer van de
Groeue Amsterdammer van 15 Okt. 1899 voorspeld heb, vaar
(le oorlog ;„de Verenigde Staten van Znid-Aft ika, 'en Nederlandse
bondstaat zo gioot als half Europa zonder eilanden en schiereilanden, wane het Nederlands de offiesjele tail is in 'en Nederlands
parlement". Maar ook wat zieh verwezenlikt heeft van dot iedeaal
is nu aan te pakken. De toekomst .,'En Nederlands ras met
twee hoofdstaten : 'en Wrote met reusachtige rijkdommen en noch
te ontginnen widen en 'en Kleine met gmote iiitF llehtuf le kracht-,
die toekomst zal op zijn tijd wel komen ; ik eindig bijna als
voor 'en kleine vier .jaar
niet voor 005 zelf, maar voor onze kinderen en voor
„Wij
oils ras glorierijk zal de toekomst zijn van het Nederlandse
ras in de 20ste ecuw" • maar voeg er tail toe : w rits ?rid' raker
(wit Iepul,.ken: (le tijden zUn &far rijp vow..
J. B. S) nEprAts.
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Aan de ieden van de Befgische Groep.
Groep 13. telt op heden, 1 Augustus 1903, 887 leden, verdeeld
als volgt over de versehillende zwrondissementen van bet land:
Prorincie _Antwerpen.
Arrondissement Antwerpen, 109; Mechelen 25; Turnhout 8.
Prorincie Br«bant.
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Prorincie Oust- Ilaanaeren.
Arrondissement Aalst, 21 • Dendermonde, 5 • Eekloo, 7 • Gent
295; Oudenaarde, 8 ; St. Nikolaas, 23.
ProvincieWest- 17aawieren.
_Arrondissement Brugge, 8' Diksmuide, 1 feperen, 4; Kortrijk,
16 ; Oostende, 80 ; Boeselare, 5; Thielt, 3; Veurne, 8.
Totaal 887 leden.
Maaseik is 't eenige arrondissement van het Vlaamsche gedeelte
van Belgiil wear geeii leden gevestigd zijn. Het arrondissement
hoar Tore (Wareinnte) wear de bevolking grootendeels Vlaamsch
is,
telt ook Been enkel lid.
Volgens art. 12 der grondslagen van gr. B. k mmen afdeelingen
opgericht worden in alle arrondissementen wear ten minste 20
leden wonen. Tot nu toe bestaan er slechts zes MUNI, namelijk
in de arrondissementen Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven
(Diestersche Talc) Mechelen en Oostende. In de arrondissementen
Aalst en St. Nikolaas zou van nu of aan een tak kunnen tot
stand komen en in andere ontbreken maar enkele leden voor
het vereisehte getal.
Overigens in peen enkel Vlaamsch arrondissement kan het
moeilijk ziju tot het getal van 20 toetreders te geraken. Het
Algemeen Nederlandseh Verbond, dat zieh op een volstrekt
onzijdig gebied beweegt, is toegankelijk voor alle Vlamingen, welke
ook hunne denkwijze Alle rechtgeaarde en ontwikkelde landen taalcenooten zouden het als een plieht moeten aanzien zieh
aau te sluiten bij eene vereeniging, die krachtdadig optreedt voor
het hehoud van onze zelfstandigheid en de handhaving van onze
Taal. Aldus zouden in elle streken van bet Vlaamsche Land
centrums van working oprijzen die, in onderlinge verstandhouding,
den Volksstrijd op de meest doelmatige wijze zouden voeren.
en en
riehten een warmen oproep tot de Vlaamsche Vrid
van goeden wil, gansch het land door, om de zaak der oprichting -van nieuwe afdeelingen, ter hand te nemen. Daartoe volstaat
dat twee of drie leden, liefst van versehillende politieke denkwizen — ten elude alien sehiljn van eenzijdigheid te vermijden,—
elkander verstaan tot het beleggen van eene vergadering, waarvoor
een oproep zon gedaan worden,
door middel van dagbladen van
weldenkende Vlamingen van
uiteenloopende riehtingen, tot
bet arrondissement. Zoodra het getal van twintig leden bereikt
kan de afdeeling onis, kan een bestuur aangesteld worden
verwijld hare werkzaamheden aanvangen.
Voor de aanmelding van de nieuwe leden verzoekt het bestuur
op de volgende wijze te werk te gain
Degenen, die de minimum bijdrage -- fr. 2,75 — betalen, aan
"
to 'even o p de Post voor eene inschrijvinp; op „Neerlandia,
cool . heel het loopende jaar. Zorgen voor volledige adressen a.u.b !
I >egenen, die sneer wenschen te betalen dan de minimum bijdrage,
dienen opgegeven te worden aan den permingmeester van de
groep, Eg. De Backer, Van-Hulthemstraat 20, Gent, die zal
zorgen voor de inning der bijdrage, indien men niet verkiest
hem deze to zenden.
kennisgeving der opriehting, aan
Deze laatste zal, dadelijk
de nieuwe takken de uitkeering doen,
bepaald in art. 12 van
de Grondslagen. I)aardoor zullen takken van stonden non in
bet bezit zi-jn van een zekere som tot het bestrijden van de eerste
kosten van inriefiting en propaganda.
Spiegelstraat, 20,
Het spreekt vanzelf dat het Seeretariaat
Gent zieh gaarne ten dienste stelt van de leden voor het
verstrekken van inliehtingen zooals de namen en adressen der
leden ill het arrondissement gevestigd. Op de eerste aativraag
zal er propaganda-materiaal opgezonden worden.
In dezen hoopt het hestuur te mogen rekenen op de medewerking van velen !

Arrondissement Brussel, 176 ; Leuven, 52 ; Nijvel, 3.
Pow,' ncie Heneyoutren.
Arrondissement Ath, 1 -Bergen, 1 • Cherleroi, 2 ; Doornik, 6 ;
Thnin, 1; Zoningen (Soignies), 1.

Te Mechelen weed een Tak opgerieln, met bet volgende Bestuur :
Dr. P. Tak, Voorzitter; Emm. Van Frachem, Ondervoorzitter
Penningmeester ; E. De Keyser, Secretaris.
E. Van den

Provincie Limburg.
Arrondissement Hassell', 6 ; Tongeren, 1.
Prorincie
.Arrondissement 1-loei, 1: Lull:, 6' Verviers, 3,

Oproep.
_tun ul de rhonin yen en Xerlerlawlers uanyesloten Inj
het Algemee
n Nederlandsch Verbond.

Prorincie Luxemburg.
Geen.
Prorincie Namen.
Arrondissement Namen, 1.

Op 21 April 1903 lade de heer de Faverean, minister van
Buitenlandsche Zaken, in den Senaat van verklaring
af, „dat rele der konsuls van Belgie de Vlaamsehe of Nederdat er zilch in al de Belgisehe
landsehe taal machtig zljn,
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konsulaten beamlAen bevinden welke op roldocitde wijze die taal
kennel]."
Het zou ons hoogst aangenaam zijn te vernemen tioeverre
deze verklaring gewettigd is ; daarom doer wij eenen oproep tot
onze stain- en taalbroeders ill den vreemde gevestigd, um zich
bij hmoie plaatselijke konsuls van de waarheid te overtuigen en
door middel van Neerlandia bekend te ]waken in welke konsulaten
zij zich met onze moedertaal zouden kunnen belielpen,
ten elude onzen beer Minister op voldoende wijze over den (mien
toestand te kunnen inlichten.
onze brooders in den vreema(Bij y oorbaat zenden wij
n aa
zouden willen bezorgen, onzen
welke ons in deze zaak
innigen dank en onze beste Vlaamsefie groeten.
De I7a q 1n8che 11 7(w/it rnlii

Icerpeit.

-Van Sterbeekstraat 32.

Inyozowien.
Geitehtc lleciad ie.

1k zteht het, als Zuidnederlander, mijn plieht protest aan te
teekenen tegen sommige uitdrukkingen in den brief van den beer
't Juni-nummer van iVe()ilaioli(t, o.a.
Prayon van Zuylen
„ met dat nieuw Belgisch bezwaar en gesmeek is bet nog erger
don met dat van 1829." De beer Prayon dreigt bovendien het
Verbond met ondergang, indien het partij durft kiezen voor de
vereenvoudigde spelling. Dat er Vlamingen zijn, die (le noodzakelijkheid der vei'eenvoudiging Diet inzien, is diep te betreuren,
vooral op het oogenblik, dat onze taal zoo een ongelijken strijd
voert tegen het Engelseh in Zuid-Afrika. Dat er Vlamingen zijn,
die niet inzien, dat die vereenvoudiging ons steunen zou in wizen
stria tegen het Fransch, is insgelijks te betreuren. Maar (Tat men
naar aanleiding van eene kwestie, die met bedaardheid Awn en
meet besproken worden, ultdityeita, betee(lip,m1, ja dreiyoud opkomt
tegen Noord-Nederland is een zees droevig verschijnsel.
lloorptchtend,
UTRECHT.

MAURITS JossoN.

flit stalije, en (le Oproep der Vlaamsehe Waelit konden in het
re
aa
vorig nummer niet worden opgenomen weg ens pltsgebk.
_Red.

Het onderwijs voor de Chineezen te Batavia.

1

)sndvearn
leCliCi111-1(iieceizleonridteer w.1Batav i
hett (1
eltct
wijs in het Maleisch, 3. id. in een Europeesche taal.
Bet Chineesehe onderwijs. Daarover is in het Batari asch
•
7 Mei een artikel verschenen.
Niewsblad van Donderdag
V
scholen,
roe ger bestonden
te Batavia meer zuiver Chineesche
maar langzamerband zijn ze verdwenen en die, welke thaws
door bovengenoemd dagblad beschreven is, bestaat ook alleen
door den steun von een machtige Chineesche vereenigin(L,e
en Diet uit zich zelve. LA betzelfde artikel wordt er op gewezen, dat deze school geen medewerking geniet van vole
invloedrijke en 11 1. Chineezen. Ondergeteekende is daarover
bij Chineezen gaan informeeren en nu . Meek hem, dat daary 001" ardoende redenen bestaan, die doen vermoeden, dat de
Chineesche school ondanks de goede bedoelingen der stichters
slechts een broeikasleven zal leiden. Het aanleeren der
Cbineesche taal is ontzettend moeihjk, men raakt nooit uitetdriceilrdieetivk:tiji s; d : AT oer

heeft een leerling het tot een tamelijke hoogte
gestudeerd
gebracht, dan is het tastbare voordeel, dat hij boekhouder
of lets dergelijks kan worden een Chineesche firma op
een tiaktement van f 30.— a 1'35.— per maand. De behaalde -voordeelen beantwoorden Diet aan de bestede moeite
de Chinees is een veel te praktisch ,
menscb Dill dat niet
en
in te zien. Op een zuiver Chineesche school wordt nagenoeg
all een litteratuur der taal onderwezen ; men heeft daar gees
opklimmende in moeihj-kheid
kinderleesboekjes zooals
naar vorm inhoud ; de leer van Confucius levert de leesstof op, al is het kind nog zoo jong zinnetjes over den
eerbied, dien de kinderen verschuldigd zt'j'n aan de ouders
en de oudere familieleden zijn schering en inslag. In zooverre is zoo'n school godsdienstig nationaal. Jets dergelijks
heb ik opgemerkt bij de Joodsche scholen in Overijsel. De
leerlin<ren b«fi
t men met bet eerste woord van het ode Tesfitment, al zijn ze vijf jaar oud, en leeren lezen zonder den
inhoud to verstaan. Het begrip kora later, als het kind
alechin
lezen ond
de knie heeft. Onze Chineesche
het ma
er
school volgt naar het artikel in het Bat. Xiewsblad te
oordeelen die methode niet, maar leert het Chineesch ook
door vergelijking met het Maleisch. Door de invoering als
taal heeft men den onderwijzer
•
leervak eener AVestersche
het middel aan de hand gedaan om tot meerdere praktische
kennis te komen, hetgeen door tal van Chineezen voor hull
kinderen verlangd wordt. Voor het Chineesch alleen maakt
zich geen bier geboren Chinees meer warm ; hl staat to ver
in het
c
tf van den eio'enaardio. en Chineeschen lachteno-ano•
land ziiner vaderen om er zch voor te interesseeren en
praktisch voordeel 'evert die kennis hem niet op.
Het onderwu''s in het Maleisch. Do beste gelegenheid out
en
die taal to leeren, lever en de inlandsche gouvernementsschol.
Daar worden de Chineezen echter evenals op de Europeesche
scholen slechts geduld ; zij hebben geen recht tot toegang.
1V nn overbevolking op de school dreigt door te grooten
toevloed van inlandsche leerlingen, worden Chineezen voider
Diet toegelaten Deze gelegenheden schijnen buitendien ook
; het aantal der vreemde
hun smaak te
weinig
bedroeg in
oosterlingen op deze scholen wordt geriuger
897 over 1
de 0-e wele stad Batavia met haar duizenden
1
Chineesche kinderen slechts 39. Voor vele hier geborenen
is bet onderwn''s aan Chineesche kinderen eon roll van bestaan, die wel niet mint vloeit, maar hen toch voor gebrek
bewaart. Deze onderwijsgelegenheden zijn bier ter stede
talrijk. Om de menschen niet in hun eerlijke broodwiuning
to benadeelen, wil ik er niet te veel van zoggen •; maar de
resultaten van het ondetwijs dezer meestal zelf onontwikkelden zijn treurig. Er wordt Maleisch en Hollandsch onderwezen ; het Maleisch is het voertuig •; 't lIollandsch staat
op bet uithangbord. Het onderwijs voor de Chineezen eischt
dringend •regeling en toezicht.
drang naar de kennis onzer taal is halls algemeen
in Indi6 onder de vreemde oosterlingen even good als onder
de inlanders. Men neemt dien drang waar van Sumatra,
gelijk couranten ons beeichten en ik dagelijks op de
school voor inlandsche artsen waarneem, tot aan den anderen
hoek van onze Oost, Ternate, toe. Alom vrageu de ontwikkelde oosterlin<ren naar onderwils in onze taal ; er 411
blaadjes en tOscfiriften, (lie aan die behoefte trachten te
voldoen. /,E11011)011 elkaar wederkeerig gelijk to Bandoeng
ell Garoet. Ze betalen daarvoor aanzienlijke sommen gelds,
want de schoolgelden zijn voor hen Del hooger dan voor
Europeanen. 1k hob een mantri gekend, die bet derde
deel van zija traktement atm schoolgold voor zijn beide
L001151)esteedde. Te Batavia zijn gouvernementsscholen, die
een Chineesje nooit minder dan f 0. — per maand laten
do middelste klas komt bedraagt dat
als hij
betalen
sclioolgeld zelfs f -- Als men eons aandachtig langs de
Chineesche woningen loopt, staat men verstomd over de vrij
aanzienlijke uitbreiding onzer taal. De kinder ell van mijn
sdioenmaker bakker spreken Hollandsch. Laatst longs
den achterkant van Senen loopende, zag ik een Chinees de
J«ra Boae lezen ; uit het gesprek, dat ik met hem aari--
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tat hij onze, taal wet degelijk kende l).
knoopte, bleek
Zelfs zija er Chineezen, die vijftig, vrjf en zeventig,
a honderd gulden per maand aan kostgeld betalen
om toch een Hollandsche opvoeding te kunnen genieten.
Daar kornt dan nog bd : het hooge schoolgeld, vervoerkosten, en nette kleeding ; voorwaar dure kindertjes.
Hollanders moeten Oils over dit verlangen naar de keiinis
onzer taal in de hoogste mate verheugen en wij onderwijzers
in het bijzonder. Dit verblijdend verschijasel is de vrucht
van onzen ruim dertig-jarigen arbeid, want van nit ouzo
alleen door haar is die zucht ontstaan. Een opSchool
merkzaam Hollander zal meerdere kennis onzer taal bij
den hillier vergeleken bij yro,g,er wel kunnen opmerken.
Terwijl de ouderen, menschen van vijftig jaar en daarboven,
zich menigvuldig van het Maleisch als spreektaal bedienen,
zouden de jongeren zich daarover schamen. De voornarnere
Inlander en Chinees zija thans wellicht in de periode, waarin
yeertig jaar geleden verkeerde. Evenals toen
de IndiiI r
hervorming het Europeesch onderwijs
door een
de kolonie een hoogte heeft kunnen bereiken, waardoor het
't onderwils in Ifolland naar de kroon kan steken, zoo moet
ook thans iets gevonden ow de inlanders en vreemde oosterlingen te helpen. Geschiedt dat niet, lollzou men hen halverzoeken ze zich zelf een uitweo. die
laten staan
N
Engelsche school
allerminst gewenscht kan zijn ; gelijk
te Medan, een dito hier te Batavia, de Chineesch-Engelsche
eenigermate het Duitsch bij
school in de benedenstad
de zendelmgen in de Bataklanden aantoonen.
Velen dragon deze beweging geen hart toe ; het beste
de ambtenaren van hooger hand
bewijs daarvan is wel,
de•regeering tegen het gebruik
hebben moeten vernemen, dat
hull gesprekken met
der Hollandsche taal 1,1s voertuig 1)1)
•
inlanders geen bezwaar heeft, ja het tegenwoordig zelfs in
de hand werkt. Het tegenwerken van het gebruik der Ned.
taal door inlandsche ambtenaren noemde de vice-president
van den Rand van Indie zelfs kort geleden een wanbegrip.
Die velen zijn bang voor een geleerd proletariaat ; zij• vreezen,
•
aan zijn kennis der Ned. taal het recht
dat een inlander
zich voor
ontleent op een baantje bij het gouvernement
•
Of dit yoor de inlanders waar
den arbeid te yoornaam acht.
is, is ' IA onbekend, maar stellig niet voor de Chineezen,
•
geen staatsbetrekkingen ; mijn schoenwant Z1 vervullen
Chinees
maker en bakker verrichten wel degelijk arbeid.
tweeerlei reden: le geeft
leert het liollandsch gaarne
fiet praktisch nut, 2e nit zucht tot hoogere beschaying.
Chineezen zijn de mannen van den handel in de tweede
611 derde hand, of zij oefenen handwerken uit, ten minste
te Batavia. In beide gevallen verkeeren zij• voortdurend met
Hollanders, die meerendeels Maleische taal onvoldoen(le
kennen, zoodat herhaaldelijk een misverstand ontstaat. De
bestellingen worden onduidelijk gegeven en dus ook uitgevoerd; voor tai van technische termen vindt men green
gelijkwaardige uitdrukkingen in de oostersche lingua _franca,
in 't kort het Maleisch is de bron van onnitputtelijke verdrietelijkheden. Een Hollandsch sprekend mandoer ontvangt
1100 el bezoldiging en gemakkelijker plaatsing dan een inlander, die alleen zijn taal kent. Als yerkooper van de doorloopende tentoonstelling van inlandsche nijverbeidsartikelen
zocht men naar een Hollanseh sprekend inlander. De eigenlijke
Chineesche handelsluti loo cis yeelvuldig bij Hollandsche
firma 's, terwij1 de vreemde firma's toch ook Hollandsch
sprekende yerkoopers hebben. nog •rijkere Chineezen
komen dikwijk met het gouvernement in aanraking als
pachter van verschillende middelen en als leverancier.
anni)estedingen geschieden in de Ned.
Inschrijvingen
zijn in het Hollandsch gesteld. Indien
bill; de ti 001

j

opgomerict. (Lit (lit oen vingerwijzing is 0111 ouzo
Torloops
eigen stzuttsinstellingen Diet met it Ho geweld aim to vallen, of
Vr00g01' LO wind te willen opmericen
Van
alleon (lo zwakko zij
Om die reden hel) iic er Diet too kunnen hesluite:1 het Indisch landloesboelc voor de go nee-;ktuHligo so,ho()1 to AVeltevreden
non to bevelen ; het zon toch te dwaos zijn 0111 zich zelf nit do
Oost to platen.
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de Chinees mee doen dan dient hi' het Hollandsch goed
te kennel' of hi' moet zich van een tusschenpersoon bedienen
die hem verveelt omdat hij zjn zaken, evenals elk handelsman, gaarne geheim houdt en (he hem bovendien een aardig
sominetje kost, terwiil de diensten daaraan niet evenredig zit) n.
'Poch meen ik, dat het praktisch belang van de kennis
onzer taal niet deeenige of zelfs de voornaamste oorzaak
isvan
het
• te worden.
streven om het
Hollandsch machtig
Die oorzaak ligt hooger en wordt gewekt door edeler dr0veeren, want de voorname Chineezen bier ter plaatse vervoor
•
bun meisjes
dezelfde ontwikkeling als voor de
jongens. Vow- dat onderwijs getroosten ze zich wederom
veel moeite en groote uitgaven. De Frithelschool tegenover
den schouwburg duldt geen Chineesch kin 1' op Naar banken,
ofschoon Chineezen voor de instandhouding maandelijks
bijdragen ; grooter onbillijkheid zal zelden voorkomen.
lien enkeleChinees heeft zijn dochter op een kloosterschool,
een ander op de bijbelschool te Salemba geplaatst weten te
krijgen, ma
met terzjdestelling van de nationale kleederdracht. De Europeesche bekrompenheid konit overal aan het
licht. Om hun
• toch Hollandsch onderwijs te doen
dochters
genieten, hebben een paar Chineezen op Pasar-Baroe zich
vereeiiigd en voor hun acht dochtertjes een onderwijzeres
dienst genomen. Is dit uit zucht om ze later geld te
laten verdienen ? Het zal den Chineezen wel gaan, als het
alienvolkeren gegaan is. Zoodra de ri)kdom algemeen wordt,
beginnen kunsten en wetenschappen te bloeien, want de
beoefening hiervan host te y eel geld, dan dat een arm yolk
er zich mee kan inlaten. Nu de Chineezen hier tot welstand
. e/ -aken en alom rust en rechtszekerheid heerschen begeeren
0
ze zich te ontwikkelen. Zij zelven voelen zich daartoe te
oud, maar als voorbeeldige, ouders its 'hell hun kinderen
die beschaving te schenken, welke zij moeten ontberen. Doen
wij Hollanders, voor het meerendeel uit den middelstand
ontsproten, dat ook niet ? Is het niet onze trots, onzen 20011
als bezitter van een akademischen grand voor te stellen,
't geheel niet aan winstbejag gedacht behoeft te
waarbij
worden? ouders zija gelukkig, omdat Oils kind zoo
knap is. Dat is een zuiver menschelijk gevoel, 't welk
bovendien prijzenswaardig is. Dat gevoel heeft ook de
Chinees, die een mensch is als wij, en zouden wij nu, hetdierbaar is —de oudertrots—hem niet crunnen?
° ons
nzoo•
Welneen, de gelegenheid om te leeren moet zoo ruim
mogehjk aanwezig zijn, de deuren van Hollandsche scholen
behooren wagenwijd voor hem open te staan ..... nit
uit eigenbelang. Misschien zal dit laatste
menschenliefde
V001 den praktischen Hollander duidelijker spreken.
vale met zijn taal en met zijn godsEen yolk slant
dienst • bewijzen daarvan zijn overvioedi u . Een eigenaardig geval wensch ik toch aan te halen. Voor de groote
Fransche revolutie heerschte in Europa het humanisme, een
van verschillende
nationa•
•
verbroedering tusschen personen
liteit, en de Duitsche Elzas ging gemakkelijk over in Fransche
lianden. Duitschers hieven geen luid geschreeuw aan
over den smaad bun stam aangedaan ; de Elzassers evenmin.
Langzaam voltooide de Fransche taal haar verovering;
G6the studeerde nog in het Fransche Straatsburg aan een
Duitsche universiteit. De Elzas is Fransch geworden en is
•
de Duitsche schoolmeester er
n F . ansch ovzind ofschoon
reeds dertig jaar zetelt, want het Fransch is de taal van
den burger. In 190 1 deserteerden bijna 500 Elzassers uit de
Duitsche legerafdeeling, waarvan het hoofdkwartier te Metz
is, naar hun taalgenooten, die niet hun stamgenooten zijn.
ook de godsdienst gaan dus boven de afstamming.
De taal
•
Door deze twee machtige dritryeeren der menschelijke
de Afrikaansche Boeren hulp komen zoeken, hun feed komen
nitstorten in Nederland, ofschoon een groot deel van Fransche
en Neder-Duitsche afkomst is. Een taal verbindt hen in
hun verzet to ell de Engelschen van af Kaapstad tot de
Limpopo, een afstand grooter dan die van HAmburg tot
Bordeaux. De Engelschen voelen dat even goed als de Boeren
E11 zenden deb alum Engelsche onderwitzeressen naar de
Transvaal en gedoogen het Hollandsch op de school slechts
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als voertuig van de godsdienstige begrippen der onderworpenen.
Laten de Boeren hun taal varen, clan zijn ze Engelschen.
De taal is in de eerste plaats de middenstof, waarin we
ook de bewaarplaats van de gevoelens
denken, maar ze
gedaehten van een y olk ; won't immers niet dikwijls het
taal afgeleid? Elk menseh kent gewoonvolkskarakter uit
slechts ëen taal zoodanig, dat hij daarin ziejn innigste
(reduhten kan uitdrukken of uitgedrukt terugvinden. In
oogenblikken van groote beroering heeft hij behoefte aan
de gemeenschap van anderen, die spreken en denken als hij ;
d. w. z. aan zijn taalgenooten. Nu biedt zieh vrijwillig het
ontwikkelde deel van overwonnen volkeren, de besten onder
de vreemd-oosterlingen —want ook zelfs A rabieren zu- n be°Teri°. onze taal te leeren—aan, of met ons onze taal te
z-s
spreken. Hierin ligt . een bewijs voor de deugdelijkheid van
ons bewind van zun onderdrukker neemt iemand niet
taal over. Dit feit logenstraft betel dan de
vrijwillig
artikelen van den heer Snabili6 te Parijs
fl ink o) e,
de lastertaal van leugenachtige Engelschen over ons rot
bestuur. Andere volkeren geven groote sommen voor
de propaganda hunner seholen, dat is hunner taal. De som
daarvoor op de Duitsche begrooting uitgetrokken, wordt
aarlijks grooter ; de „Franschen bezitten hun Alliance franraise en hun geesteluke orden, helpen overal de scholen
in het buitenland, om daardoor Jinn invloed uit te breiden.
Wit)" Nederlanders ziin zoo maehtig niet, of we kmmen best
hebben. Wanneer wu- inlanders en Chieen steuntje el
neezen van hun vierde of vijfde jaar tot hull 15e, 16e
aar en voor de studeerenden nog langer
onze scholen
mannen geworden, Nederlamlers
onderwijzen, clan zullen
denken zijn. Het zijn Hollanders met hoofddoek
voelen
en sarong of kaal geschoren hoofd met staart ; maar Loch
Hollanders in het hart. De duizenden aan dit onderwu-s
pantser op voor maze kolonie dan de
besteed leveren be
moderne oorlogsschepen en forten, die thans gebouwd zijn
of worden evenveel millioenen kosten. Velen ZU- 11 bang,
dat Chinees en inlander gelijkstelling met den Europeaan
verlangen en de gelijkstellingen in de Molukken wizen wel
daarop. Behoeven wij daarvoor bang te zijn Met wien
verkeert men liever Met het Europeesehe kind uit de
kazerne of een netten inlander of Chinees Wie staat hooger:
•
boer nit achterlijke streken van
onwetende, eigenwijze
Nederland of de beschaafde oosterlingP Zou men zich dan
voor hun omgang schamen Maar toeh niet de advocaat,
de notaris, de deftige koopman in de benedenstad, als er
een centje te verdienen valt. De trotsehe Romeinen kenden
het burgerreeht toe aan de besten onder de overwonnen
volkeren.
we 0. ezien hebben dat het verlancre
Nu
i naar de kennis
onzer taal bestaat en tevens, dat aan die begeerte in het
willenwe
belang van onzen Staat moet worden voldaan , will
traehten, de middelen Gall to waardoor dat kan
geschieden. De kinderen moeten natuurlijk scholen met
Hollandsche onderwijskrachten bezoeken. Allerwege hoort
men door de Europeesehe onderwijzers verzet aanteekenen
tegen het denlibeeld inlanders en Chineezen vrij tot de
bestaande Europeesche scholen toe te laten. geringe
kennis dezer leertingen van onze taal houdt de ontwikkeling
der kinderen tegen •; onze eigen kinderen maken te langzaam
vorderingen, indien het inlandsch element te sterk in de
school vertegenwoordigd wordt. Wil de school een goeden
naam genieten, zullen rapporten der inspecteurs de
kennis van het Hollandsch op de school roemen, dan moet
het hoofd het aantal inlanders zooveel mogelijk beperken.
De hooMen van scholen zijn thans eigenaardig in het gedrang. Voorname inlanders en Chineezen verlangen met klem
toelating hunner kinderen op de school, een hooggeplaatst
ambtenaar, een resident of secretaris ja zelfs eens een
generaal wordt in den arm. genomen om druk op den
te oefenen. In den •regel worden de kinderen
onderwijzer
van regent en pati, van den majoor kapitein der Chineezen toegelaten. Verstandige hoofden, vooral van eerste
scholen, sluiten de deur voor verdere liefhebbers. Dat brengt

j
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hun eigen belang mee. Het middel daartoe geeft hun bet
reglement op het Europeesch lager Onderwu- s aan de hand.
Daarin is een artikel, dat luidt kinderen van inlanders en
met dezen gelijkgestelden worden slechts toegelaten, wanneer
zij de Nederlandsche taal voldoende verstaan en spreken,
E
om de lessen der laagste klasse te kunnen volgen. En
verder zij mogen den leeftu- d van ongeveer zeven jaren met
overschreden hebben. Geen verdere toelating vindt plaats,
wanneer zij dreigt tengevolge te hebben, dat kinderen van
Europeanen, wegens overbevolking van de school of de
Masse afgewezen moeten worden.
Wie heeft nit te maken, of een kind de Ned. taal voldoende verstaat Wie bepaalt, of een klas vol zal loo pen
Het is het hoofd der school, Dit onbepaald artikeltje zijn
wapen, waarmee bij elken druk afweert. Met het reglement
in de hand is lnj• sterk tegenover wien ook.
Natuurlijk kan zija positie onaangenaam worden, wanneer
een hooge oome zijn zin niet krijgt.
tegenover de inlanders en
Dit artikel is verder
met hen gelijkgestelden evenals een andere be paling die
zegt, dat kinderen gratis bet onderwjs Mall een B school
mogen volgen, indien hen ouders het schoolgeld niet kunnen
betalen. Wil men de H. B. school open zetten voor arme
kinderen met goeden aanleg, dan moeten ze eerst toegelaten
worden tot de eerste seholen, waar Frans e h onderwezen
wordt. Hoe willen ze anders het toelatingsexamen afteggen?
Zoo ook hier. Hoe kunnen inlandsche kinderen op hun
zevende jaar onze taal zoodanig kennen, dat ze het onderwijs
in de laagste klas kunnen volgen Zooals de be) lin g thins
luidt, is ze tergend voor inlanders en Chineezen.
Er dient iets voor hen gedaan te worden. Zjj zelven zijn
bereid flunk in den zak te taster" ; de Chinees vooral besteedt
veel geld voor het onderwijs ; zijn eigen onderwijzers zoowel
Chineesche als Europeesche — en de laatste zu- n talrijk —
betaalt hi naar oostersche begrippen ruim. Er moet leiding
aan deze zaak gegeven worden dat behoort de Staat te
doers zoo we gemeentebestuur hadden, zou ik zeggen de
gemeente. Het gouvernement heeft ook reeds den goeden
we ingeslagen ten aanzien van de in menig opzicht zoo
bevoorreehte Christenen in onzen archipel. Vlak bij Batavia,
te Depok, is de zoogenaamde Depoksche sehool, voor de
aldaar wonende Christenen. Niet lang geleden is er te Menado
een dergelijke school opgericht, terwij1 te Ambon de burgerschool bestaat, die tevens weinig van de beide andere verschilt.
Zijn nu die Christenen zulke voorname lieden, zijn zij zulke
flinke belastingbetalers, dat
mogen genieten, wat anderen,
de Mohamedanen Chineezen, ook zoo gaarne zouden
hebben Men prate niet van de cursussen in de Holl. taal
in de heete middaguren aan de oudere inlanders gegeven.
Zij kunnen met heusche scholen zooals de drie bovengenoemde niet vergeleken worden. De onkosten behoeven met
af te schrikken. Te Depok staat aan het hoofd een Europeesch
hulponderwijzer ; de man heeft Veen hoofdakte, hetgeen ook
niet noodig is ; zoo hog 110 eft voorloopig het onderwijs
niet opgevoerd te worden, maar de uitgaven worden daardoor aanzienlijk g' ''no Laat men hem verder door dametjes
bijstaan, die het examen voor Friibelonderwijzeres afgelegd
hebben, dan zal de school hier te Batavia wel geen h000.e
regeeringstoelage noodig hebben. Zijn er bollebozen onder
de leerlingen, dan kunnen ze op een bewijs van den onderwijzer naar de bestaande Europeesche lagere school overgaan, indien ze dat verlancren, ten einde later de H. B. school
te kunnen bezoeken. In rlde laagste Masse lian dan goed
gespeeld worden, want de kinderen leeren evenals onze
kleintjes beginselen der taal door den omgang en het
spel en niet door gezet onderwijs op de schoolbanken. Naar
de mij verstrekte inlichtingen te oordeelen. zien de Chineezen
hun doehtertjes omaarne op gewengde scholen. Het zal dus
noodig zijn een Jzonderlijke meisjesschool op te 11 11
voor inlanders en daarmee gelijkgestelden. Die tegenmet-

koming aan hun begrippen van opvoedino . inogen wij dien
geduldigen belastingbetalers wel geven.
zeg geduldig,
maar hoe lang zullen ze dat, ten minste in de groote steden
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blijven ! Zoodra zij mede stem in het kapittel krijgen door
de voorgestelde dee,entralisatie zullen ze eischen, hetgeen zij
thans als een gunst dankbaar aanvaarden.

(Het Ondei a lrij8).

L.

HAZELHOFF.

Nasehrift. DeRedactie neemt dit artikel, waarin hoofdzakelijk doch Diet uitsluitend het onderwijs voor de Chineezen
behandeld wordt, over om de belangrijkheid en nieuwheid
van het daarin behandelde hoofdpunt.
Naar hare meening echter moet het vraagstuk betreffende
het onderwijs voor de Chineezen afgescheiden blijven van dat
betreffende het onderwijs in het Nederlandsch aan een deel
van de Inlandsche bevolking. Dat in geval van onderwijs
aan Chineezen in onzen Archipel, in een hun vreemde taal,
het Nederlandsch voor moet gain boven eenige an re europeesche taal, spreekt van zelf.
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over de techniek, zijn blank- en zinschoonheid. En al zal mogelijk
niet elk volkomen onderschrij ven dat Vondel
„
became the voice
of his people and purified his native tongue of all its detrimental foreign influences" en dat het Vondel's taal is die thans in
Nederland wordt gesproken, we molten er den heer van N. dankbaar voor zijn, dat hi' in Amerika onafgebroken arbeidt om onze,
zooals hi' terecht opmerkt zoo weinig bekende letterkunde, in de
beschaafde wereld buiten onze grenzen en buiten ons taalgebied
bekend te maken. En niet alleen brengt hi'Vondel nailer tot de
Amerikanen, ook de Nederlandsche Tacitus : Hooft, de Nederlandsche TolstoI: Frederik van Eeden, dien hi' noemt „universal'',
en voorts de geheele Nieuwe Gids-school • daarmee den weg
banend voor het Nederlandsch als studie-vak aan de Amerikaansche
hoogescholen.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond volgt hem op lien weg
met groote belangstelling en hoopt spoedig in staat gesteldte worden
tot de daad, die hi' van Nederland verwacht.
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Het September-nummer van Neerlandia zal hoofdzakelijk gewijd
aan Suriname.
*

Vondel-lezingen in mere a.
Sedert de volledige uitgaven door Unger bezorgd, Verwey's
tot Vondel
Inleiding
, Royaards' voordracht der Geboortklock en
ale wederopvoering van Jozef in Dothan l , on-i van den jaarlijkschen
Gijsbrecht niet te spreken, malt van een herleefde belangstelling
in onzen dichtervorst worden gewaagd.
Niet alleen in eigen land.
aandacht die men in den vreemde aan onze letterkunde goat
wijden strekt zich natuurlijkerwijze ook uit tot de grooten der
roemvolle 17e eeuw, waaraan de jongeren van dezen tijd zich zoo
0. aarne verwant gevoelen.
Wat twijfelaars er tegen mogen in het midden brengen, streven
van het A. N. V. kan niet geheel vreemd zijn aan de verhoogde
belangstelling van den vreemdeling in onze letterkundige kunst.
Zelfs daar waar dat streven moet afzien van de verwachting one
onze taal te zien herleven of uitbreiden, wordt meer en meer
omen stam de voldoening geschonken, dat men de kunstwerken
o
onzer Bich ters en schrijvers overzet in vreemde talen en ze aldus
doet meewerken aan het opnieuw vestigen van onzen naam als een
volk. dat op de beschaving een grooten invloed heeft gebad en
weer kan hebben.
• t Is vooral met het oog op Amerika, dat we dit neerschrijven.
In het Januari-nummer van 1902. heeft de heer L. Ch. van
No y en lecturer in de Ned. Letterkunde aan de Columbia-Universiteit te New-York, zoo juist aangegeven wat ons dezen te
doer staat. In afwachting dat Of het Ali'. Ned. Verbond Of de
regeering voor eenige winters een bevoegd spreker over onze letterkunde naar de Amerikaansche hoogescfiolen zendt, waardoor kan
dat het Nederlandsch daar in de leergangen wordt
•
bewerkt worden
odeze
verkondiger
van onzen geschiedkundigen en
pgenomen
is d
letterkundigen roem onophoudelijk bezig door lezino-en vertalingen de belangstelling voor onzen stain en onze taar op te wekken
en in de Nieuwe Wereld levendig te houden.
Twee jaar geleden verscheen zijn gelukkige overzetting in het
Engelsch van Lucifer, versierd met keurige houtsneden. Aan dit
grootste aller Vondelsche treurspelen heeft hi' volkomen recht
eaten wedervaren, en door zijn vertalino . metterdaad bewezen, dat
Milton's Verloren Paradijs geinspireereis op Vondel's Lucifer, althans dat Milton, wrens meesterwerk dertien jaar na dat van Vondel
verscheen en die Hollandsch had geleerd van Roger Williams,
der den invoed van Vondel heeft geschreven.
on
In het vooriaar heeft de heer van No yen weder een viertal
over
lezingen
• Vondel gehouden in het Brooklijn-instituut, vergelijkend beide groote dichters, ook met betrekkino. tot het treurspel
Samson, terwijl tevens werd nageo .aan welke plaat:Adam in Ballingschap inneemt in de Lucifer-trilogie. Een vierde avond was gewijd
aan de lyrische poezie van Vondel en met verscheidene Engelsche
overzettingen be naderde de beer van Noppen Vondel's meesterschap
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De heel. W. van Esveld, hoofdbestuurder der Surinaamsche
Bank te Amsterdam heeft zitting genomen in de commissie tot
nazien der rekening en veranti,voording, als vertegenwoordiger der
groep Suriname.
*

*

De heer B. Kruijs te St. Petersburg meldt ons, dat het formulier,
waarvan op bl. 90 in een hoot gesproken wordt niet luidt : „Le
Consulat de S. M. la Reine des Pays-Bas", maar „Le Consulat
des Pays-Bas".
*

*

PRIJSVRAGEN.
Het Bestuur der Groep Ned. Indie van het
Aig. Ned. Verbond heeft belangrijke prijsvragen
uitgeschreven.
Gevraagd worden twee soorten oorspronkelijke,
in goed Nederlandsch geschreven, kleine verhandelingen in den trant der volksgeschriften, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
De eerste snort is bestemd voor minder
ontwikkelde Europeanen in Ned. Indie; de tweede
voor Nederlandsch lezende Inlanders.
Voor beide soorten worden twee prijzen uitgeloofd: een van f 150.– en een van f
Voor elke niet bekroonde verhandeling, die door
het Groepsbestuur wordt uitgegeven, ontvangt de
inzender f 25.— schadeloosstelling.
I nzendingen moeten uiterlijk den 15den
December 1903 in handen zijn van den Groepssecretaris, den heer J. P. C. H a r t evelt te
Batavi a.
De bekroning volgt uiterlijk drie maanden daarna.
De volledige voorwaarden zijn aan te
vragen te Batavia of aan het Kantoor van
het Alg. Nederl. Verbond te Dordrecht,
Wijnstraat 81.
Het Hoofdbestuur maakt met groote ingenomenheld melding van deze prijsvragen en spreekt de
verwachting uit, dat vele Nederlandsche schrijvers
er aan zullen deelnemen.
Een pam . inge,:onden stukken en de list der Nieuwe Leden
inoeten tot een roe vend numiner blijren
Red.
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Verschenen:

de belangrijk vermeerderde en geheel
bijgewerkte geillustreerde Engelsche uit ave

1

Oost- en West-Indie.
Gnus- ell Heelkundige Gids
voor de tropen,

van het in 1901 in het Duitsch door ons uitgegeven en sedert in meerdere talen
verschenen Standaardwerk

Practisehe Raadgever en Vraagbaak
voor hen, die in de Tropen verblijf
houden, om zonder geneesheer zich
zelf en anderen bij ziekten en ongelukken te kunnen verplegen en genezen van

„Rompel, Die Heiden des Burenkriegs."

Inspecteur van den Geneesl-. Dienst

Dr. KERR CROSS,
DOOR

E S

OF THE

een Oud-Arts uit de Tropen.

BOER WA

2de Druk
Prijs, in souple linnen band, gesehikt
om steeds in den zak te dragen

by FREDERIK ROMPEL

f 2.50.

(late parliamentary and war correspondent of the Tolksstem, Pretoria)

evers MTh„ Nederland'
Uitgevers
's-Grarenhage— etoria

with an introduction by MAJOR-GENERAL ALBERT PFISTER
and a preface by W. T. STEAD.
WITH ONE HUNDRED AND FORTY FOUR ILLUSTRATIONS AND TWO MAPS
•: Introduction •: How South Africa rose to her place among the Nations. —
CONTENTS
I. If your Queen only knew" — I. Manners and Character of the Boers. — III. The Boer in
War. — IV. Oom Paul and Tante Sanna. The Transvaal National Anthem. — V. President
M. T. Steijn. — The Orange Free State National Anthem. — VI. Dr. W. J. Leyds. — VII. A.
D. W. Wolmarans. — VIII. Cornelis Wessels. — IX. Abraham Fischer, — X. Schalk Willem
Burger. — XI. F. W. Reitz. -- XII. The late Commandant General P. J. Joubert. — XIII.
General P. A. Cronje. — XIV. Commandant General Louis Botha. — XV. Chief Commandant
General Christian De Wet. — XVI. General J. H. De la Rey. — XVII. General Ben Viljoen. —
XVIII. The late Captain Danie Theron. — XIX. Judge J. B. M. Hertzog. — XX. J. C. Smuts. —
XXI. The three best-known Commanders in the Colony : General S. G. Maritz, tbe late Commandant
G. J. Scheepers, General G. H. Kretzinger. — XXII. South African Wives and Daughters. —
Index of Places.

Bij ors verschijnen :

[IF. Karl i\tay's
litisavolltuPoti,
Deze serie van den zoo
gretig gelezen schrijver
zal worden uitgegeven In
deelen van + 500 pag.

53 FULL-PAGE ILLUSTRATIONS, 91 OTHER ILLUSTRATIONS, 2 MAPS.

groot royaal formaat, lin-

Gebonden in linnen band, fiinken druk op zwaar kunstdruk papier, groot royaal
formaat, met 144 platen en 2 uitslaande kaartjes, prijs 5 SHILLING.

Ile stempelband, rood

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND".
's-Gravenhage Pretoria.
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snede, p. deel

f 2.60.

Zoo even verscheen het
eerste dezer serge :

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

Kabinet-Inkt-Fabriek

„KARA-BEN-NEMSr.
DE HELD UIT HET MORGENLAND.

NEELMEIJER & Co.
APELDOORN, Holland.
Kabillet-Inkt. . . een onovertroffen Schrijfinkt, bereid near

de voorschriften van wijlen Prof. Dr.
G. J. MULDER, te Utrecht.

Uitgevers illaatsehappij
,,NEDERLAND"
's-Gravenhage— Pretoria.

Copieer-Inkt. . Welke nog 1 an gen ti na het sehrij-

ven copieen 'evert.

Dr. KARL MAY

Gekleurde Inkten. praehtig en constant van kleur.
Yloeibare Gout. . van zeer sterke kleefkracht.

NEDERLAND SCH F ABRIKA A T ! !

ADAM en EVA

De Binnenlanden
van het district Nickerie (Suriname.)
door Dr. H. VAN CAPPELLE.
I 6.—,

Het gehcim Vall

Hel.BOhlau al Raschild Bey

Zooeven verscheen :

Prijs ing.

Zegel- en Paklak. in prima kwaliteiten.

gebonden

f 6.75.

16 platen, plm. 500 bladz.

Gedenkboek voor Ouders.

2e. Druk.

Geb. f 2.90.

met een woord vooraf van
DR.

Dit werk, opgedragen aan H. M. de Koningin,
versierd met tal van fraaie platen, teekeningen en
een kaart, zal de algemeene aandacht trekker.
Vraag Uwen boekhandeIaar het Prospectus.
UITGAVE: HOLLANDIA DRUKKERIJ, BAARN.

Feministische ROMAN

deo Witten Bison.

ONZE
LIEVELING

JAN TEN BRINK.

Prijs f 2.90

Geb. f 3.50

Deze aangrijpende,boeiende roman,
een knnststnk, verdient ook,
buiten de feministisehe strekking, als
een meesterstuk van hooge
letterkundige kunst, aller aanDR. JAN TEN BRINK.
dacht,

Praehtband f

2.90

met 10 gedichten van Tenna
en 4 kopergravures.
Uitgevers MTh „Nederland "
's-Gravenhage— Pretoria.

Dit werk is geheel in het
genre W6RISH6FFER.
In enkele maanden was de

le druk totaal uitverkocht.
Uitgevers Mb. „Nederland"
's-Gravenhage—Pretoria.

N EERLAN DIA.
MAANDBLAD
VAN HET

Algemeen Nederlandsch Verbond.
SURINAME-NUMMER

(SEPTEMBER EN OCTOBER).
(1903.)

UITGEVERS-MAATSCFIAPPIJ „NEDERLAND".
'S-GRAVENHAGE- DORDRECHT- PRETORIA.

Nederlanders en Stamverwanten, wordt lid van het AIR, Ned, Verbond!
Adr'essen voor aangifte van nieuwe leden, adresveranderingen enz.
Voorwaarde van lidmaatschap.
BeIgie, de heer H. Meert, Secretaris der groep, te Gent. Minste jaarlijksche bijdrage fr. 2.75.
Voor Ned.-Indie, de heer J. P. C. I-krtevelt, Secretaris der groep, te Batavia. Minste maandelijksche
bijdrage 25 cts.
Voor de volgende landen is de minste jaarlijksgihe bijdrage f 2.50. Beschermende leden f 5 tot f 25;
Voor

'begunstigende leden f 25 en hooger.

Suriname, de heel Mr. P. Hofstede Crull, Secretaris der Groep, Paramaribo,
Voor Turkije de heer Dr. A. Coomans de Ruiter, Voorzitter der
Pera, Konstantinopel.
Voor Parijs, de heer J. E. H. A. Baron Collot d'Escury, Secretaris der Afdeeling, 4 Rue Meyerbeer, Parijs.
Voor Perziê, de heer J. P. de Hoog, Teheran.
Voor Curacao en de AntiHen, de heer J. H. Jd, Hamelberg, Curacao.
Voor Portugal de heer J. A. Gerken, Rua do Salitre 182, Lissabon.

Voor

Voor Venetrd, de heer L. Bizio, Consul der Nederlanden.
alle

Voor Nederland en het Buitenland, boven niet genoemd, de heer C. Van Son, te Dubbeldam, wien ook
klachten over ongeregelde toezending van het Maandblad moeten worden gezonden.

Artt, 2 en 3 der Statuten.
Artikel 2.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond stell zich ten doel
a. handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal :
b, behartiging van tde belangen- van den Nederlandschen stam.
Artikel 3.
De middelen waardoor het Verbond _ zijn doel tracht:te - bereiken zijn
onderneming of ondersteuning van uitgave van toepasselijke geschriften ;
b. stichting of begunstiging van Nederlandsche bibliotheken in Zuid-Afrika of elders.
C. bevordering van het bezoeken van Nederlandsche Hoogescholen door buiten Nederland wonenden, inzonderheid
door Zuidafrikaansche jongelieclen ;
d. ondersteuning van het onderwijs in de Nederlandsche taal, overal waar die taal wordt bedreigd ;
e. verbreiding van het Nederlandsche lied;
f. ondersteuning van den Nederlandschen boekhandel buiten Nederland ;
g. het levendig houden van den Nederlandschen geest onder de Nederlanders in en buiten Nederland;
h. poging tot verkrijging van consuls die Nederlandsch verstaan ;
i. poging tot verkrijging van verlaagde posttarieven tusschen alle landen waar de Nederlandsche taal bij de wet is erkend ;
I. elk ander geoorloofd middel, dat strekken kan tot bevordering van het doel in Art. 2 omschreven.
ct.

111•1•1111111•■■•■

as- Het Hoofdbestuur van het A. N. V. zal achtereenvolgens aan de verschillende groepen van
het Verbond een of meer afzonderlijke nummers wijden, tot wekking in wijder kring van belangstelling en kennis.
Het brengt zijn dank a'an de groep Suriname voor haar krachtigen steun, met zooveel opgewektheid gegeven.
41111MMAMINONONSAMNIM

Nederlanders en Stamverwanten, worth lid van het Mg, Nell Verbond!
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Verschijnt maandelijks.
Voor Belgie:
postabonnement frs. 2.75
ADVERTENTIgli
23 Ct. per regal.

iiiiitiumuilionfilisimitnioni. i
It
Sept. en Oct. 1--i

WON Lidmaatschap
bij de
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Uitgevers-Maatschappij „Nederland". — 's

Gravenhage, Dordt, Pretoria.
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Groepssecretarissen

of het Algemeen
Secr. te Dordt.
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Groep Nederland : Prot. Mr. W. VAN DER VLUGT, Voorzitter, Leiden ; Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE, Onder-Voorzitter Dordrecht;
P. J. DE KANTER, Seeretaris- Penningineester Dordrecht. Jhr. Mr. 0. VAN NISPEN TOT SEVENAER, Nijmegen.
Voor Groep Belgiö: Prof. Mr. JULIUS 01-3RIE, Gent; G. D. MINNAERT. Gent; L.
SMEDING, Antwerpen, J. DE VRIENDT,
Schaerheek bij Brussel.
Voor Groep Ned. Oost-Indie: Jhr. 0. VAN DER WIJCK ; J. M. PIJNACKER HORDIJK ; Mr. C. Th. VAN DEVENTER ; H. D. H.
BOSBOOM. alien te 's-Gravenhage.
Voor Groep Suriname : Jhr. Mr. J. L W. C. VON WEILER, Rotterdam ; W. H. V. Graaf VAN HEERDT TOT EVERSBERG, 's-Gravenhage.

Alle stukken betreffende NEERLAND1A te zenden aan den heer C. VAN SON, Dubbeldam bij Dordrecht.

Suriname met zijn reusachtige stroomen en zijn onovertroffen vruchtbaarheid
Dr. A. H. PARREAU.
is een van onze schoonste bezittingen.
- — - -- - - - —

-

----- ---.--

INHOITD -: In Vogelvlueht — Suriname een Nederlandsehe kolonie, door Mr. H. W. VAN S1NDICK. - Suriname een Amerikaansche
kolonie_
Mr. C. F. Sonoca. — Als de tram kornt!, door J. R. THomso.N. — liet veeltalig Suriname, door Mr. C. F. SCHOCH. —
De Ned. Taal in de kolonie Suriname, door H. J. VAN DER SLUYS. - De Hollandsehe Boeren in Suriname, door Ds. C. HOEKSTRA. --De groote Landbouw, door F. C. C(URIEL). -- De kleine Landbouw, door F. LIBERTADOR ELLIS. - Het Achteriand van Suriname,
door majoor L. A. BAKIIMS. - Het Surinaarnsehe Oerwoud, door Dr. H. van CAPELLE. - Is Suriname Ongezond ? door J. A. DRAGTEN. -Een Surinaamsche Plantage, door FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Een bezoek aan Marinburg, door
Suiker, door M. C. J. WEL-LE.
C. R. FROWEIN. -- Balata. door Mr. C. F. Sol-loci-I.
De goudindustrie in Suriname, door W. KRA AN. - Dr. H. van Capelle :
De Binnenlanden van het district Nickerie, door Jhr. L. C. VAN PANHUYS. - NIEUWE LEDEN. -- MEDEDEELINGEN. -- A DVERTENTIAN

In Vogelvlucht.
Ned. Guyana of Suriname : ten Noorden de Atl. Oceaan, ten
Westen Engelsch Guyana of Demerary, ten Zuiden Brazili, ten
Oosten Fran sch Guyana of Cayenne.
Coppename, Saramacca en Nickerie zijn in den laatsten tijd
veel genoemde rivieren, om de onderzoekingstochten van majoor
Bakhuis, den heer van Stockum en dr. van Capelle. Prof. Went
deed in 1902 zijn wetensehappelijke reis ; gevolgen : laboratorium
te Paramaribo en Inspeeteur van Landbouw.
In den Haag zetelt de maatschappij Suriname. Doer : bevordering van den landbouw, driven van ondernemingen, aanleg van tram.
Suriname is een onzer rijkst gezegende kolonin ; door de
natuur wel te verstaan.
Ruim 99,8 ''/0 is woeste grond. Van de 15 mill. H. A.
(5 X Nederland) zijn nog geen 16 duizend in bouw.

Bevolking 75000 plus een 8000 Boschnegers en een 2000
Indianen. In '99 waren er een 2200 Europeanen en afstammelingen. Verder een honderd of vier Chineezen, een 50000
Creolen en Negers. De rest immigranten : Britseh-IndiE;rs en Javanen.
12 •jaar.
Leerplieht van
Suriname heeft een Goeverneur, Opperbevelbebber van Landen Zeemaeht; tegenwoordig de heer C. Lely. Hi' is voorzitter
van een Read van Bestuur. De bevolking wordt vertegenwoordigd
door de Koloniale Staten.
De kolonie is verdeeld in Distrieten.
Een heel ander bestuur dus dan in de Oost.
Reden al mee van de gebrekkige ontginning is bet ontbreken
van verkeerswegen. Maar : De Tram komn

NEERLAND IA.
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Suriname eene Nederlandsche Kolonie.
Voordat ik nu tien maanden geleden naar Zuid-Amerika koers
zette werd mij verzekerd, dat Suriname het meest Hollandsch
was van alle Nederlandsche overzeesche bezittingen en kolonial.
Dit volt echter in den aanvang P iet mede. Het eerste wat men
na het aan wal stappen ziet is een groot uithangbord met
„saloon" er op. Verder de stall ingaande ziet men overal „stores",
in de laatste maanden nog vermeerderd met een Tramstore en
een Lawastore, drankwinkeltjes met kennisgevingen als Iced
,
„
drinks to be had" een
Spanish
barber", een „Sociable Hall" enz .
Rondom zich boort men allerlei vreemde talen spreken Negereng
elsch
, Engelsch
, Hindostaiisch enz. en bitter weinig Hollandsch.
elseh
De viag, die men in het voorbijvaren op het Gouvernementsplein ziet wapperen herinnert er aan dat men zich op het gebied
van een Nederlandsche kolonie bevindt, doch de eerste indruk is
niet buster vaderlandsch, niet veel meer Nederlandsch dan mijn

r,.

een veelgrooter deel der bevolking Hollandsch verstaat dan vroeger,
doch nog zeer veel is er op dit gebied te doen en het streven moet
zijn de bevolking, al is het heel langzaam, er toe te krijgen het Nederlandsch als haar eigen taal te besehouwen, die zij dagelijksch spreekt.
Nu is dit zeker aan bezwaren onderhevig omdat het Nederlandsch, naar het mij voorkomt, minder gemakkelijk door haar
wordt aangeleerd dan b.v. het Engelsch. Hoort men een inlandsche
dienstbode spreken dan bemerkt men veelal dat het vertaald
Negerengelsch is ; een verhaal het Hollandsch te doen kost
veel moeite, de klank is geheel anders ; ook de taal voor de
beschaafde Surinamers heeft een eigenaardigen tongval waarin de
Engelsche w en 1 onmiskenbaar zijn, en met den klemtoon heeft
men het dikwijls te kwaad.
Gauw is men hier zenuwaehtig en de taal die men hier in
enkele organen te lezen krijgt is soms beter bedoeld dan goed
Nederlandsch. Germanismen zijn evenmin aan de schrijftaal vreemd,

%. • 00
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geachte voorvader moet gekregen hebben Coen hi' in Alaart 1694,
betrekkelijk kort nadat de kolonie Nederlandsch was geworden,
den Surinaamschen bodem betrad.
Is men wat lamer hier dan bemerkt men dat de meeste, doch
long niet alle inlanders, of kinderen van het land, zooals men
hier gaarne zegt, Hollandsch verstaan en ook wel spreken, maar
onder elkaar zullen zij het niet spreken dan voor de aardigheid
of de deftigheid.
Anders is dit in de Engelsche koloniEl n. De negers die hier
komen nit Demerary, Berbiee, Barbados of Trinidad spreken alien
Engelsch. dank zij de methode der Engelschen om overal ook in
hunne kolonin steeds Engelsch te spreken , Beene volkstalen aan
to leeren en daardoor de inheemsche bevolking te dwingen om,
wil zij zich verstaanbaar maken, de vreemde taal te gebruiken.
Dit geeft een kracht aan het bezit der kolonii;n die wij missen.
Door onderwijs, ook aan Boschnegers diep in het binnenland,
is in de laatste tientallen van jaren wel veel verbeterd, zoodat

waarschijnlijk een gevolg van het vrij groot aantal Hern hutterleeraars dat in de kolonie werkzaam is.
Dat het Engelsche tussehenbestuur bier dan ook zonder
noemenswaardige schokken is gekomen en heengegaan verwondert
mij niet heel erg ; het Hollandsche element was der bevolking
even vreemd als het Engelsche, en dat ook thans van Nederlandsche toestanden niet zeer goed op de hoogte is kan worden
afgeleid nit het feit, dat Coen nu onlangs een bekend republikeinsch kamerlid zich op het quarantaine-etablissement op post
Leyden beyond, de brave werklieden, die daar bezig war en, hem
begroetten als den afgezant N onze geliefde Koningin Wilhelmina.
Daar aan den Gouvernements-seeretaris, alsopvolger van den
Raad-commissaris voor de Inlandsche Bevolking, het algemeen
toezicht op de Boschnegers en Indianen is opgedragen, heb ik er
al heel wat ontmoet, maar nog Been enkel die Nederlandsch
s peak of zelfs verstond, wel eene Indiaansche vrouw -nit het
Nederlandsche district Niekerie, die Engelsch begreep
sprak.

NEERLANDIA.
Albina trof ik verscheidenen aan die
In het boschnegerdorp
boschnegerkapitein Apattoe aan
wat Fransch kenden, evenals
den Franschen oever der Marowijne bij de Herminawatervallen.
Bij de terechtzittingen aan het Hof van Justitie, die ik bijwoonde
moest steeds een tolk worden gebruikt, omdat de beschuldigden
en getuigen, zelfs die van jeugdigen leeftijd, die dus goed onderwijs hadden genoten, niet in staat waren de behandeling in het
Nederlandsch te volgen en zich behoorlijk in die tail te verklaren.
Er valt nog veel te doen.
Na een bezit van me er dan twee eeuwen zijn wij er nog niet
in geslaagd de kolonie tot eene in waarheid Nederlandsche te
makers en met de verbetering der verkeersmiddelen, en het openen
van het binnenland Tnoet het m. i. in de naaste toekomst de
tank van het Bestuur zijn
i om n die richting werkzaam te wezen.
MR.

H. W.

VAN SANDICK

Paramaribo, 3 Juli 1903.

Suriname, eene Amerikaansche kolonie?
Tot voor korten tijd was Suriname bij het publiek in Nedland vii wel geheel onbekend. Men wist uit zijne jeugd dat er
een West-Indicbestond en dat er op de Noordkust van Z. Amerika
eene Nederlandsche kolonie gelegen was, genaamd Suriname, een
land, waar, naar men zeide, de gele koorts inheemsch was en
waarheen niemand ging, die in Nederland zelf nog een voldoend
bestaan kon vinden. Die onwetendheid ging zoover dat het herhaaldelijk voorkwam bij het vertrek van iemand naar Suriname,
dat men hem verzocht om groeten over te brengen aan vrienden
op Curacao, of, wat nog sterker was, als de wandeling 's niiddags
langs Curacao ging, daar aanwezige vrienden te groeten. Schrijver
dews zelf had de ondervinding, toen in 1895 plannen maakte
om
naar Suriname te gaan, dat een 2e Kamerlid hem dit ten
o
sterkste afried, daar hi' in Den Haag toch wel vooruit zou kunnen
. Van verschillene
d kanten hoorde men zelfs : waarom niet
komen.
Suriname aan Noord- Amerika verkocht ? En dan sloes de schrik
die het goed met Nederland en Suriname
om het hart van vele n,
meenen. Thans wordt het gelukkig anders. Nederland begint zich
te bekommeren om Suriname. Aan den gezichtseinder klaart het op
dat een nieuw tijdperk is aangebroken.
en met vreugde zien
En toch all e reden van bezorgdheid voor de toekomst van
Suriname als Nederlandsche kolonie is nog niet geheel g eweken,
zoolang niet het Nederlandsche y olk in al zijne geledingen belang
ug at stellen in de kolonie over zee en Hollandsche handel en
industrie meet dan tot nog toe in Suriname een arbeidsveld
zoeken. Vriend Jonathan heeft reeds lane zijne aandacht op onze
rijke kolonie gevestigd. Wat wij onlangs zoo karakteristiek op
eene plaat in de Groene Amsterdammer zagen afgebeeld, waarop
Gouverneur Lely voorkwam de Surinaamsche maagd aan de
Tweede Kamer voorstellende, terwijl op den achtergrond Jonathan
met aandacht naar dit schouwspel keek, is niet uit de lucht
gegrepen. Herhaaldelijk bestond er gelegenheid om op te merken
tot hoever die oplettendheid zich uitstrekt. _Het was eens op eene
ten Gomernementshuize gegeven partij ter eere van een plotseling
ter reede van Paramaribo verschenen Amerikaansch oorlogschip,
dat de commandant van bedoeld schip, sprekende over de kolonie,
tot den Gouverneur durfde zeggen : „We know very well, Excelwhat you need here. You need skilled labourers and we
lent what
shall beglad to send them to you, not only to stay some
y no, but to remain here".
„time and then leave again the colon,
asveel
Verscheidene Amerikanen kwamen de laatste
Dit was
jaren in de kolonie met uitgebreide volrnachten van zeer vermogende Amerikaansche kapitalisten en met den wensch en de
bekwaamheid om veel tot stand te brengen. Tot nog toe zag
men daarvan, door verschillende omstandigheden, weinig tot
stand komen. Maar toch, eenige goudeoncessies op verschillende
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punten van de kolonie, werden in ontginning genomen en andere
zeer belangrijke aanvragen zijn nog in overweging. Voegt men
daarbiej dat bet grootste gedeelte van den cacaouitvoer plaats
heeft voor rekening van Amerikanen naar N. Amerika en de
kooplieden een zeer groot gedeelte van hunne waren vandaar
betrekken • dat ook vele inwoners hun leven verzekeren bij
N. Amerikaansche maatschappijen en de stoomvaartverbinding
met New York hoe langer hoe beter, vlugger en goedkooper
wordt • dat zelfs in groote N. Amerikaansche bladen ingezonden
stukken over Suriname voorkomen, dan kan het Been verwondering baren, dat onze kolonie door een en ander vrij goed bekend
geworden is bij de toonaangevers in N. Amerika.
Suriname is een rijk land, dat verklaal den herhaaldelijk Amerikanen. Het is slechts de kunst om nit de kolonie te halen wat
er in is en daarmede houden zich verscheidene Amerikaansche
maatschappijen bezig.
Het bovenstaande wordt niet onder de aandacht van de lezers
van ons maandblad gebracht om vrees aan te jagen voor het groote
ondernemende yolk in N. Amerika,
maar om gedachtig aan het
„woorden wekken, voorbeelden. trekken" te wizen op het voorbeeld van N. Amerika en het Nederlandsche yolk aan te sporen
al het mogelijke te doen om op het gebied van handel en industrie
in Suriname vooraan te gaan en daardoor te voorkomen dat een
vreemdeling de vruchten plukt, die aan Nederland konden
blijven, en eene vreemde natie langzamerhand hare handels- en
industriebelangen in onze kolonie ziet toenemen ten koste van
onze menschen in bet moederland.
MR.

C. F.

SCHOCH.

„Als de tram komt!"
Op de Noordoostelijke kust van Zuid-Amerika list reeds eeuwen
lang een kostbare schat — omringd door poelen en moerassen,
waarin allerlei woekerplanten en ongedierte welig tieren te
wachten op het oogenblik, waarop hi' van al dat onbehagelijke
vuil ontdaan, zich in zijn' vollen luister zal kunnen vertoonen.
Eindelijk schijnt de tijd nabij, waarop dit kleinood door eene
krachtige en geoefende hand zal worden gezuiverd van al hetgeen
zijn glans tot nog toe verduisterde.
Dat met dit kleinood Suriname en met den Hercules, die
den Augiasstal zal zuiveren, Gouverneur Lely bedoeld wordt zal
de seherpzinnige lezer zeker reeds gegist hebben.
Na de ontdekking van Amerika ging er ruim eene eeuw voorbij,
voordat Suriname eene vaste bevolking kreeg. Immers de talrijke
Spaansche, Portugeesche en Fransche gelukzoekers, die Guyana
bezochten, om het Dorado met zijne fabelachtige rijkdommen op
te sporen, keerden dit land den rug toe, daar het hun niet gelukt
was hunnen gouddorst te lesschen. Eerst in de eerste helft van
de zeventiende eeuw, vestigden zich een zestigtal Engelschen aan
de Suriname rivier. Nog geen halve eeuw later zien wij Nederland
in het bezit van het land, dat naar de oorspronkelijke bewoners,
Suriname genoemd wordt. Trekt men de jaren af, die er van
1799 1802 en van 1804- --1816 Verliepen, toen Suriname een
wingewest van Engeland was, dan is dit land reeds ruim 200 jaar
Nederlandsche bezitting. Ruim twee eeuwen wordt dus dit
eene
vruchtbare land, dat meer dan vijfmaal zoo groot is als Nederland,
met zijne dichte bosschen 700 rijk aan kostbaar hout, duurzame
vezelstoffen enz., met zijnen goudrijken bodem, met zijn gezond
klimaat, door de Nederlandsche Regeering bestuurd, zonder dat
het Naar totnogtoe is mogen gelukken het. in werkelijkheid te
doen zijn •: een a7 el aan de Kroon van Nederland.
Het ligt niet op min weg, in het korte bestek , waarover ik
nu te beschikken heb, de vele oorzaken tebespreken. die belemmerend
gewerkt hebben op den vooruit an van dit rijke gewest. Even
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in het voorbijgaan stip ik slechts aan, dat van de vele gouverneurs,
die na de verovering van Suriname door Crijnssen (1667) tot het
Bestuur der Kolonie geroepen werden, slechts heel enkelen zijn
aan te wijzen van wie naar waarheid kan getuigd worden, dat zij
jets gedaan hebben, om hare voortbrengende kracht te ontwikkelen
en nieuwe bronnen van bestaan op te sporen. Met de benoeming van
een ingenieur tot Gouverneur van Suriname schijnt de Nederlandsche regeering tot de overtuiging te zijn gekomen, dat de tijd is
aangebroken waarop deze Kolonie in andere riehting moet woi den
bestuurd. Mocht in de achttiende eeuw, toen door de herhaalde
aanvallen en plunderingen der Marrons, Suriname ten ondergang
gedoemd scheen, het aanstellen van krijgskundige gouverneurs
een maatregel van wijs beleid geacht worden en ook worden
toegegeven, dat in de 19e eeuw voor en na de vrijwording
der slaven rechtskundige landvoogden noodig waren met het oog
op de inv oering eener nieuwe wetgeving, op denzelfden grond
zal men het moeten goedkeuren, dat, nu bodemonderzoek en
tramaanleg op het programma der Regeering staan, een desk:undige
op dit gebied geroepen werd, het Bestuur der Kolonie op zich
te nemen.

De afschaffing der slavernij in 1863 bracht de Kolonie schier
ten ondergang. Ettelijke voorheen bloeiende plantages moesten
bij gebrek aan werkkrachten en door den ongunstigen geldelijken
toestand, waarin vele eigenaars geraakt waren, prijs gegeven of
gesloopt worden. Pat niet meer plantages in sloopershanden vielen,
moet gedankt worden aan de in 1864 opgerichte Surinaamsche
Bank. Door deze circulatie Bank kwam er n.l. een eind aan den
onhoudbaren toestand, waarbij eigenaren van huizen en plantages,
die om geld verlegen waren, overgeleverd werden aan enkele
kapitalisten, die dan alleen bereid waren gelden voor te schieten,
als zij woekerrenten konden berekenen.
De toename der cacao-opbrengst, de uitbreiding van de goudindustrie, de herleving van de sulker- en koffiecultuur zijn dan
ook ongetwijfeld voor een groot deel aan de Sur. Bank te danken.
Langzamerhand begon Suriname zich dus te herstellen van den
schok door de vrijverklaring der slaven veroorzaakt en toen in 1901
zijn beproefde vriend, de oud-gouverneur van Asch van Wick
tot Min. van Kolonien werd benoemd, bestond er alle reden te
verwachten, dat het eene goede toekomst zou tegemoet gaan.
Doch hoe spoedig bleek die hoop eene ijdele te zijn!
Daar komt de onverbiddelijke dood aan het — ook voor
Nederland — zoo nuttige leven van Suriname's vriend en weldoener
een einde maken. En alsof het geschreven stond, dat Suriname
nu moest te gronde gaan, komen allerlei rampen en onheilen
over dit reeds zoo zwaar geteisterde land. Krullotenziekte, gele
koorts, overmatige regens en als gevolgen hiervan overstroomingen
en mislukking van den oogst van den kleinen landbouw, vervullen
aller harten met schrik en doen beangst vragen, wat het einde
van dit alles wel zou zijn. Voegt men nog hierbij de lage suikeren koffieprijzen, de vergeefsche kostbare pogingen aangewend,
om de onrustbarende ziekte onder de cacaoplanten te bestrijden,
den achteruitgang of de ontbinding van vele goudmaatschappijen,
meestal ten gevolge van wanbeheer en de min edele drijfveeren,
die van hare oprichting de aanleiding waren, dan valt licht te
begrijpen waarom er op het eind van Gouverneur Tonckens zesjarig
Bestuur, waarvan men vroeger zulke groote verwachtingen had,
zulk eene ellende in de Kolonie heerschte, dat haast ieder Surinamer
alle hoop op redding had opgegeven, Is 't wonder dat er een
juichtoon opging, then het bericht vernomen werd, dat de energieke ingenieur en oud-Minister Lely tot Gouverneur van Suriname
was benoemd en dat deze als voorwaarde had gesteld : tramaanleg naar de Lawa.
Is 't wonder, dat de duizenden brood- en werkloozen onwillekeurig de hoop voelden herleven en elkaar blijmoedig geluk-

wenschten met de onverwachte redding, die naar hunne meening
nu nabij was ?
„Als de tram komt!" roepen schuldenaren hunne schuldeischers
toe, die vergeefs op betaling der zeer oude vorderingen aandringen,
in alien ernst toe.
,,A Is de tram komt !" verzekert men winkehers en kooplieden,
die in hunne opgepropte winkels den kooplust hunner trage
klanten trachten op te wekken.
„Als de tram komt !" snauwen werkgevers uitgehongerde
arbeiders en werklieden toe, die niet om een stukje brood, maar
om werk bedelen.
„Als de tram komt !" is het geruststellend antwoord, dat de
zieke arbeider in de goudvelden ontvangt, als hij om geneeskundige hulp vraagt.
„Als de tram komt !" zijn de troostwoorden. waarmee de arme
weduwe, wier man door gebrek aan voldoend voedsel en buiten
geneeskundige behandeling in de goudvelden omkwam, wordt
heengezonden.
„Als de tram komt !" paait het arme vrouwtje haar snoepzuchtigkind
kind dat om wat snoepgeld dwingt.
„Als de tram komt !" . . . . Waarmee zou ik moeten eindigen,
om al de voordeelen en zegeningen op te sommen, die de tram
met kwistige hand zou uitdeelen ?
Genoa is 't te zeggen, dat als slechts de helft van al die
verwachtingen verwezenlijkt worden, Suriname zeker het gezegendste
land der wereld zal zijn.
Al deel ik niet de meening, dat de asschepoester, die men
Suriname noemt, zoo dadelijk in een Paradijs zal herschapen
worden, zoo ben ik toch om verschillende redenen innig verblijd,
dat nu de verordening is aangenomen, de tramaanleg een voldongen feit is. Voor Nederland verheugt het mij in de eerste plaats,
omdat, ware de verordening niet aangenomen op grond dat ze is
„een sprong in het duister", het getal der enkelen, die het „Los
van Nederland" in hun de vies voeren, met vele duizenden zou
worden vermeerderd. Voor de Kolonie, wijl de man op wien
geheel Suriname zijne hoop gevestigd heeft, bij afstemming van
de verordening verplicht zou zijn het bewind neer te leggen. Voor
de vele werkzoekende huisvaders, wien hunne hongerige kinderen
filet langer te vergeefs om brood zullen vragen en eindelijk voor
den beer Lely zelf, die hierdoor in de gelegenheid gesteld wordt,
het aantal lauweren, die hij in Nederland door zijn' tact, tine
kunde en energie reeds plukte, tot heil van Suriname te vermeerderen.
Dat 't de Nederlandsche Regeering nooit berouwe hare goedkeuring aan de verordening tot tramaanleg te hebben geschonken,
maar dat integendeel deze eerste tram, de reeds volbrachte en
nog te volbrengen wetenschappelijke tochten naar het onbekende
binnenland en de exploratie van het uitgestrekte en goudrijke
Lawagebied de voorboden mogen zijn van eene gunstige verandering in den economischen toestand der Kolonie, waardoor zij
inplaats van een „lastpost" in werkelijkheid worde een onschatbaar kleinood door andere Koloniale Mogendheden aan Nederland
misgund.

J.

R. THOMSON.

Den Haag Juli 1903.

Het veeltalig Suriname.
Het lijkt zonderling Loch is het zoo : op een punt doet Paramaribo
als eene wereldstad. Jaar in jaar uit komen en gaan er vreemdelingen uit alle oorden der wereld als ware Suriname inderdaad
eene wereldhandelsplaats van beteekenis en niet de tot nog toe
steeds door Nederland stiefmoederlijk behandelde, ver in het
Westen, in een uithoek van het groote Zuid-Amerika, — men
zou haast zeggen bij ongeluk behouden kolonie van Nederland.
Het moet den vreemdeling, die open oog en oor heeft voor het
nieuwe om hem heen, bij zijne wandeling door de straten van
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Paramaribo dadelijk opvallen zooveel verschillende talen als
hi' om zich hoort. Niet van zeelieden, die er evenals op andere
handelsplaatsen tijdelijk vertoeven en daarna weder vertrekken,
komen die verschillende talen, neen, de scheepvaart is in onze
kolonie nog slechts van geringe beteekenis, de bevolking zelve
is zoo verschillend.
De hoofdtaal in onze kolonie, de taal, die door het overgroote
deel van de bevolking gesproken wordt van kindsbeen af, tevens
de taal ,
waarmede de vertegenwoordiger
s
van de verschillende
rassen en volken elkander trachten te naderen is nog steeds het
Negerengelsch. Van oorsprong een op zich zelve staande taal,
maar g
,evormduitwo rdenvanverschilend talenafkomstig s
het Negerengelsch een afzonderlijke taal geworden, waarmede
door iedereen in de kolonie rekening moet worden gehouden,
welke taal ook oorspronkelijk zijne eigene
zijn.
In de laatste jaren is het gebruik van het Nedel landsch bijzonder
toegenomen, vooral door het onderwijs op de scholen, maar eerst
langzaam aan — zoo al ooit zal het moeielijke Nederlandsch
het van het zoo eenvoudige Negerengelsch zoover winnen,
dat de lagere bevolking in eerstgenoemde taal zal gaan denken.
In beschaafde Nederlandsche
g , waar met de dienstboden
ezinnen
Nederlandsch wordt gesproken , komt het dagelijks voor dat de
dienstb Dden in het Negerengelsch als voor zich zelve antwoorden
en daarna hun antwoord in het Nederlandsch omzetten. Ook de
vreemdelingen dragen er onwillekeurig toe bij dat het Negerengelsch voorloopig in leven zal blijven. In hunne aanraking
met de mindere bevolking hebben eene andere taal noodig
dan hunne eigene en daarvoor is het Negerengelsch veer gemakkelijker en spoediger aan te leeren dan het Nederlandsch.
Naast die twee talen hoort men allerlei andere. Eene wandeling langs den waterkant te Paramaribo geeft ons in eenige
minuten degelegenheid te hooren spreken : Fransch, Engelsch,
Duitsch, Portugeesch, Syrisch, Chineesch, Maleisch, Javaansch en
de Britsch-Indische talen : Hindostan, Nagri en Urdu.
Lien wij Indianen en Boschnegers loo en het een ook steeds
hetgeval is, dan hooren wij hen onder elkander spreken, de
Indianen het Arowaksch of het Caransch al naar dat zj tot den
Arowakken- of tot den CaraIbenstam behooren en de Boschnegers
het zoogenaamde Boschnegerengelsch, weder iets anders dan
hetgewone Negerengelsch.
Daarnaast hoort men dan nog soms het Papiementsch, gesproken
door de in de kolonie tijdelijk aanwezig,
e voor de Kon. W. I.
Maildienst Mij. werkende of wel voor de goudplacers aangevoerde
bewoners van de Curacaosche eilanden.
Wij behoeven hierbij niet eens meer te noemen de talen, die
de in de kolonie aanwezige Hongaren, Russen en Polen, by.
onder de militairen, of Italiaansche kooplieden of wel Zweedsche,
Noorsche of Deensehe zeelieden spreken, want de reeks is reeds
uitgebreid genoeg en daarmede ons Joel bereikt. Men zegt dat
de inlandsche bevolking zeer gemakkelijk talen leert en bewijzen
daarvoor aan to voeren zou niet moeilijk vallen. Onwillekeurig
ondervindt het Negerengelsch den invloed van die vreemde
talen, vooral op 't oogenblik van het Nederlandsch, zoodat in
eerstgenoemde taal hoe langer hoe meer Nederlandsche woorden
worden opgenomen. Maar — ook het Engelsch heeft een grooten
invloed en wordt door velen gesproken. Zal het Nederlandsch
het winnen en volkstaal worden, evenals het Fransch in FranschGuyana en het En gelsch in Britsch-Guyana door de geheele
bevolking wordt verstaan en gesproken, dan zullen de Nederlanders daartoe al hunne krachten moeten inspannen en zelve
hunne taal op den voorgrona plaatsen, daardoor uiting gevende
aan eengevoel dat elken Nederlander moet bezielen en onlangs
zoo juist to Smyrna door onzen consul-generaal, Jhr. Mr. J. E.
de Sturler, in woorden omgezet, toen hi' zeide : de eigen taal is
eigen leven, de hartader van een krachtig ontwikkeld nationaal
zelfbewustzijn, de rijke bron die voedt en onderhoudt de gevoelens
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van liefde en trouw voor het vaderland, voor onze aangebedene
vorstin, voor ons volkskarakter. voor onzevrijheid en voor onze
geschiedenis." Is er eenheid in dit opzicht dan zal de kolonie
ten aanzien van de taal steeds meer een echt Nederlandsch karakter
gaan dragon en dan behoeven wij de veelheid van gesproken
talen niet to vreezen.
MR. C. F. SCHOCH.

De Nederlandsche Taal in de kolonie Suriname.
Stemmen om zich van het hulpbehoevende Suriname te ontdoen
zijn in Nederland wel eens vernomen, tot nog toe waren het
gelukkig slechts enkele. Kenners van de toestanden, neigingen en
verlangens alhier kunnen niet nalaten zich sours of to vragen :
„Wat is de toekomst der Nederlandsche kolonie Suriname?"
Tot het Rijk der Nederlanden behoort zij. Doch vindt men er
echt Nederlandsche karaktertrekken • ma g men hoar met den ViceAdmiraal Geerling de Provincie Suriname heeten •; hebben de
Nederlanders onmiskenbaar op alles hun eigenaardig volksstempel
gezet ; bewaren zij, die uit het moederland hier overkomen, hun
zelfstandigheid ; is er, behalve de band, die een kolonie aan het
rijk snoert, nog een streven om met het moederland mee to leven,
to deelen in zijn geestelijken groei, zich aan to sluiten aan
de velerlei stroomingen, daar gewekt?
De ligging der kolonie tusschen eene Fransche en eene Engelsche,
met welke laatste zij veel gemeensehap houdt, werkt er niet toe
mede om de Nederlandsche taal de alleengangbare en genoegzaam voldoende to doen zijn. Veel Engelschen en Amerikanen bezoeken de kolonie of houden er verblijf; hun spraakorganen schijnen
geen andere dan Engelsche klanken te kunnen voortbrengen en
Nederlanders en Surinamers toonen maar al to graa g ,
dat de
hunne daarin leniger zijn.
De Nederlanders in de tropen hebben hunne taal steeds als
alleen passend voor de huiskamer, als iets teers en innigs beschouwd en ziej spraken tegenover den inlander de vreemde taal,
zelfs, waar hi' verplicht ge
steld kon worden het Nederlandsch
to leeren.
Zoo lieten zij den negerslaaf zijn taal behouden en gebruikten
zich tot verstaanbaareerder het mengelmoes, waarvan de neger
s
making onder elkaar bedienden, dan ze in het Hollandsch toe to
spreken en to eischen,
dat zij zich daarin konden uitdrukken.
Wij zuchten onder de gevolgen van die handelwijze. De kleine
kolonie herbergt twee spraken : het Nederlandsch en het Negerengelsch, de laatste, de volkstaal, die evenwel door vele beschaafdengestreeld en gekoesterd wordt, omdat het oude denkbeeld nog
bij verscheidenen voorzit, dat het gewone yolk zich van het Nederlandsch niet nmet bedienen en sommi g en
, waaronder helaas ! al weder
geboren Hollanders, hot wel aardig vinden nog zoo'n antler taaltje
to spreken. Wat de reden is, dat in den laatsten tijd eenigen
van Surinaamsche Taai" inplaats van Negerengelsch spreken,
zullen de loden van het A. N. V. wel kunnen bevroeden. Een
reden to meer om het verkeerde standpunt, door onze vaderen
ingenomen, to betreuren. Hoeveel moeiten en kosten zouden
onsgespaard zijn, indien zij flinkweg hun Hollandsch hadden
gesproken en het den onderhoorigen aangeleerd. Van de drie
Guyana's heeft Suriname de treurige vermaardheid den inboorlingen nog niet geheel vertrouwd to hebben gemaakt met de
taal der regeering. Boschnegers, die uit Suriname naar Cayenne
verhuizen, leeren daar Fransch spreken; spreek tot een Boschneger alhier Hollandsch en hi' antwoordt vlakweg in 't Negerengelsch : „ik versta u niet." De spraakorganen der inboorlingen
zijn er niet op aangelegd het moeielijke Hollandsch to leeren. Voor
't Engelsch zouden ze meer aanleg hebben, wordt soms gezegd.
Doch ieder, die beschaafd Engelsch kent, zal moeten toegeven, dat
het Engelsch in Suriname over 't algemeen erbarmelijk slecht wordt
uitgesproken. De bevolking hoort niet genoeg Hollandsch. Jets van
den Britschen trots mochtons wel eigen zijn ; waar de Ned-
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landsche vlag waait, moet de Nederlandsche taal de alleen gangbare beschaafde taal zijn.
In plaats van Nederlandsch te spreken, langzaam en duidelijk,
altijd en overal, zoolang er eenige kans is verstaan te worden ;
beginnen velen, ja zelfs personen, die door hun ambt verplicht
zijn Neerlands taal te bevorderen, den inboorling terstond in 't
Negerengelsch toe te spreken. Schrijver was er onlangs nog getuige van hoe zoo iemand door een eenvoudig man werd terecht
gewezen, then deze hem in 't Hollandsch antwoordde. Men wordt
met verstaan, wil men zaken doen dan moet men zich we] van
't Negerengelsch bedienen”, is de verontschuldiging. Hier is de
haast weer aan 't woord, het Westersche ongeduld.
Met kortheid en kracht is de bevolking nog niet vertrouwd, ze
houdt van uitlegging en na , ere verklaring, omschrijving en tallooze het halingen. Laat men het beproeven Nederlandsch te spreken
altijd en tegen ieder, de uitkomst zal meevallen. Een groA deel
der bevolking is toch op school geweest en bet voertuig van het

taal, spreken ze in het openbare leven en onderhouden ze door
lectuur en omgang. De mindere man leest op school Hollandsch
spreekt het niet met standsgelijken, hoort het niet van meerderen,
doet weinig aan lezen, maar heeft altijd gelegenheid gehad zich
in 't Negerengelsch te hooren stichten. Op de onmiskenbare verdiensten van de zending der Er. Broedergem. zullen wij in de. allerlaatste
plaats iets afdingen en ter vermijding van misverstand stellen
wij voorop, dat wij der Broederkerk hartelijk dankbaar zijn, wijl
zij zich voor jaren het lot der arme negerslaven in Suriname
heeft aangetrokken en vervuld van Christelijke liefde voor het verworpene en verlatene eene edele roeping heeft vervuld ; doch met
vrijmoedigheid mogen wij beweren, dat, zoo zij Hollandsch geweest
ware, het spreken van onze taal hier algemeener zou zijn. Zendelingen, die het Evangelic brengen, zullen natuurlijk beginnen de
heilswaarheden in de volkstaal te verkondigen, ook al zijn zij
Nederlanders ; doch bij de minste onzekerheid omtrent de keuze
van een
zal de Nederlander met eenige kans van verstann

Gezicht op de reede te Paramaribo.
(Opnaine van Mr. P. Hofstede Crull.)

onderwijs is toeh reeds lang Hollandsch. En ieder onderwijzer, die
zijn tijd goed besteed, weet, dat de kinderen, ook nit de laagste
volksklasse, bij goed schoolbezoek, de Nederlandsche taal vrij
goed machtig worden. Wat dit betreft, behoeven wij de duizenden
niet te bejammeren, die het moederland jaarlijks voor 't yolksonderwijs uitgeeft : maar wanneer wij letten op het gebruik, dat
de meer beschaafde klasse van de kennis der leerlingen maakt
en de moeite, die zij zich geeft om het geleerde bij hen te onderhouden, dan zuchten wij „wat geeft het!" Men doet of de
kinderen alleen binnen de schoolwanden onze taal mogen hooren.
Spreekt men 'over deze zonderlinge eigenaardigheid, dan hoort
men de onmogelijkste verontschuldigingen, waaruit duidelijk
dat ieder er zelf mee verlegen is.
Er zit nog veel zuurdeesem van den vroegeren slaventijd. Van
ouder tot ouder zijn de Surinamers gewoon geweest tegen de
mindere bevolking vooral, maar ook in het engere familieleven
ningre (Negerengelsch) te spreken. De beschaafden kennen onze

te worden de moedertaal kunnen gebruiken. En waar de behoefte
zich voordoet aan nieuwe woorden, zal hij zijn eigen taal zonder
eenige verbastering gebruiken en niet spreken van doopoe (doop)
Missionsfeest, da opstaan voor de opstanding enz., of een nieuwe
spelling invoeren en seni schrijven als men sennie moet zeggen,
naki voor nakkie, wroko voor wrokko enz. Hollanders zijn vanzelf
ook eerder geneigd te zien hoever zij met de Nederlandsche taal
kunnen komen dan vreemdelingen, van wie velen eerst in Suriname
die spraak leerden.
Toch heeft de zending een open oog gehad voor de veranderde
tijdsomstandigheden. Wij leven in een overgangstoestand, waarin
de gemeenteleden er aan moeten wennen, dat de Evangelie-verkondiging in 't Hollandsch die in 't Negerengelsch zal vervangen.
De bevolking moet aangemoedigd worden in het gebruik van
't Nederlandsch, de mannen nit de volksklasse hechten er over
't algemeen veel aan Hollandsch te kunnen verstaan en spreken,
de vrouwen verstaan het wel, doch spreken het meestal liever niet.
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Een gepast woord van hooggeplaatsten kan een krachtige stoot
in de goede riehting zijn. Wijlen Gouverneur van Asch van Wick
spoorde steeds aan toch de taal der Koningin
te leen dat viel in
eren
goede aarde • onze te genwoordige Gouverneur ontvin g het Bestuur
van 't A. N. V. in Nederland zeer welwillend, aan aarde bier bet
Besehermheerschap van de Groep en beloofde medewerking, en
wij twijfelen niet of Z. E. zal ook
dezen at te doen vinden.
Eene groote font was en is nog steeds het slappe nationaliteitsgevoel der geboren Nederlanders. Buitenlanders leeren in de
kolonie wel Negerengelsch, doch Hollandsch hebben zij niet zoo
noodig. LTverzucht verwijt Nederland, dat het achterlijk in
het Bestuur der koloniiln doch onze te genzin in het nemen van
krachtige maatregelen heeft voor een deel zijn oorzaak in den
afkeer van het opleggen van dwang. Wat de buitenlander
bewondert in het bestuurvan onze Oost: de vrijheid gelaten
aan inlandsche regeering, gebruiken en gewoonten, is ken-
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Het begin was een waar ludenstijdperk.
Ter hunner ontvangst was zoo goed als niets in or de. Te
Voorzorg
,
aan de Saramaccarivier, hun door het Gouvernement
als vestigingsplaats aangewezen, waren niet meer dan 17 armzalige
hutten gebouwd, waarvan slechts 9 zoogenaamd afgewerkt. Het
terrein moest nog aangelegd worden. De waterloozinggde
deu
niet. De voorraad levensmiddelen was onvoldoende en slecht. De
toegezegde gereedschappen ontbraken. Het beloofde vee en pluimciedierte was niet aanwezi bg•. Brood kon niet gebakken worden.
Het vermoeden, dat alles opzettel ij k verwaarloosd was nit
vrees, dat, als blanken veldarbeid verrichtten, de verhouding
tusschen het blanke en zwarte ras in on gewenschten zin gewijzigd
zou worden, verergerde de verklaarbare ontstemming.
Binnen veertien dagen werd de een na den ander ziek, en kort
daarna vielen reeds de eerste slachtoffers. Geneeskundige hulp
moest nog ontboden worden. Een begraafplaats was er niet. De

Een Boerenwoning.

schetsend voor omen aard, geheel niet imperialistischgezind.
Doch den den hebben ook hare gebr
eken. Het A. N. V. heeft een
ruing. veld van arbeid voor zich, ook waar het zich ten doelstelt het be
wustzijn van stameenheid en volkskracht meer tot uiting te brengen.
Moge merle daardoor Suriname nog lane
eene Nederlandsche
kolonie blijven en de Nederlandsche taal er algemeen gesproken
WOrden.

H. J.

VAN DER SLUMS.

De Hollandsche Boeren in Suriname. *)
In het jaar 1845 hebben zich in Suriname 384 Noord- en
Zuidhollandsche Boeren, vrouwen en kinderen meegeteld, als
kolonisten gevestigd.
,) De foto's bij dit artikel zijn van wijlen den beer J. E. M
- uller, van
wien zeker een bijdrage in dit nummer zou zijn verschenen, indien hij was
blijven Leven; voor het Verbond in Suriname zou hij nog veel hebben gedaan.
Red.

ziekte er zijn er, die haar voor gele koorts houden tastte
van de 384 niet minder dan 373 aan en sleepte in korten tijd
189 ten grave.
Van de in het leven gespaarden keerden enkelen naar het
Vaderland terug. De overigen worstelden zich door de moeilijkheden heen. Voorzorg werd verlaten voor het aan de overzij der
slukte
mi
doer
rivier hooger gelegen Groningen. De eerste oogst
drop to geheel. Doch niet taaie volharding werd de grond op
nieuw bewerkt en be lint. Toen in 1846 voor het eerst een
goede oogst werd binnen gebaald bleek het vervoer van de
voortbrengselen naar de markt te Paramaribo zoo tijdroovend en
kostbaar, dat ze feitelijk waardeloos voor hen waren.
Eenigen namen een kloek besluit en zochten in de nabijheid
van de stall als daglooners hun brood te verdienen. Later worden
ze door anderen gevolgd. Het Gouvernement deed toch niets
voor h'n. Ze wi c,-ten hunne bPhoeften 700 in te Vrimnen. clef van het

Hollandsche Kolonisten.

Een Boerenfamilie bij huis.
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verdiende loon lets terzijde gelegd
worden, totdat ze voor eigen
rekening een terrein konden bewerken. 'tGing langzaam maar zeker.
Een merkwaardig voorbeeld van wat oud-11
werkzaamheid, volharding en spatyrzaamheid vermogen.
Sedert zijn bijna 60 jaren voorbijgegaan. Van de Dude kolonisten
zijn nog enkelen, gezeten Boeren, in leven. nakomelingen,
op 31 Dec. 1902, ten getale van 218, hebben over het geheel
den hollandschen eenvoud bewaard. Zij zijn doorgaans gezond.
Li werken bij zon en regen. Vroeg in den morgen wordt het
vee gemolken en als de stadsbewoners voor het meerendeel nog
slapen, brengen zij met hun karretje de melk in flesschen naar
de klanten en de producten 'mar de markt.
Hunne woningen zijn
In de onmiddellijke nabijheid er van staan loodsen, waarin het
vee 's nachts geborgen wordt voor het aangroeien van den mesthoop
en omdat het daar beveiligd is tegen wilde deer en.
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Zoo heeft Nederland meegewerkt niet aan versterking van
eigen
en invloed, maar aan die van den vreemdeling.
Waarom?
Het antwoord ispijnlijk.
Omdat onmiddellijke, stoffelijke voordeelen zoo zwaar wegen
en . . . . verguld zijn.
Als de Nederlandsche vlag hier zal blijven waaien, dan client
men in Den Haag een weinig verder to zien.
DS. C. HoEKsTRA.

Paramaribo,
15 Juli 1903.

De groote landbouw.
Dogonen onder ons, die geleefd hebben in den tijd toen in
deze kolonie de slavernij nog heerschte, zullen zich herinneren

Een Weiland met stollen.
In de weiden staan boomers ,
onder wier bladerendak het roe
beschutting kan zoeken tegen zon
regen.
Behalve koren mall
,
patatten, bananen en bacoves
verbouwen de boeren groenten
vruchten.
Rijk zijn ze niet, maar arm evenmin. Ze hebben een onbezorgd bestaan en molten geteld worden onder de beste burgers van het land.
Wat bun toekomst zal zija ?
Het is to betreuren, dat goon geregelde toevoer van frissche
krachten heeft plaats gevonden. Op groote schaal zou cone
boerenkolonisatie niet good zijn geweest, ze had geleidelijk moeten
geschieden. Als dat met beleid bevorderd was zouden wij bier
that ' s een flinken, uitgebreiden boerenstand gehad hebben, die
to alien tide
allerwege een wen was voor land en yolk.
Of zij nu nog aan te bevelen is, nu de kleinere landbouw onder
de Britsch-Indische landverhuizers meer en meer toeneemt,
durf
ik niet te zeggen.

hoe bedrijvig het er nit zag op onze rivieren door de menigte
ponten van kolossale afmeting, beladen met okshoofden suiker,
talrijke balen koffie of katoen, bet kostbaro product der plantages
naar Paramaribo braebten om to warden geladen in tientallen
van koopvaardijschepen, die gereed la ger om de 'Vie vrachten
naar Nederland of ook wel naar N. Amerika to vervoeren. Het
was met welbehagen dat men den wedijver bespeurde van de
gewoonlijk een zestal der
bemanningen der talrijke tentbooten
sterkste slaven als roeiers en eon als stuurman --- die,
onder het
aanheffen van allerlei liederen, op bedekte wijze, zeer karakteristiek
hunne grieven wisten nit to galmen. Die liederen, rijk aan kwinkslag,
warden door een hunner beurtelings aang eheven, telkens
gevolgd door het refrein der overigen, tevens de maat aangovende
om de met forsche hand omvatte riemen tegelijk in het water
to slain ten einde de zware boot over den waters piegel te doen voortglijden, niet zelden ook om tegenwind en onstuimig water to
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trotseeren. Het was voor reizigers een genot de eigenaardige
lucht in te ademen van het kokend sap van het suikerriet en
trotsch was het gezicht van de reeks schoorsteenen, die van
achter het welige groen zich statig in de hoogte verhieven
hunne rookkolommen door het luchtruim te verspreiden.
Indrukwekkend was dit alles en groot was het vertier, te
weeg gebracht door de in voile werking zijnde suiker-, koffieen katoenplantages, ruim 80, 50 en 20 in getal. Handel en scheepvaart waren in vollen bloei, en de eigenaars der ondernemingen,
die bijna alien in Nederland woonden, baadden zich in rijkdom en
genot, kochten of bouwden prachtige huizen of villa's, dat alles
meerendeels als vrucht van den arbeid hunner slaven.
Maar in het jaar 1863 heeft de Nederlandsche Regeering eindelijk
uitvoering gegeven aan hare sedert vele jaren voorbereide plannen
om de slavernij op te heffen. Toen werd een einde gemaakt aan
den menschonteerenden toestand. dat de bevoorrechten het meester-

werd, was : hen de eerste tien jaren te stellen onder staatstoezicht,
dat wil zeggen : hen verplichten om zich telkens ten minste
een jaar te verbinden voor den een of ander te arbeiden tegen
een door het Gouvernement vastgesteld tarief.
Verbitterd over de steeds ondervonden miskenning en mishandeling werd het verlangen naar het sedert vele jaren in uitzicht gesteld „vrij-zijn" hoe 'anger hoe grooter. G-een wonder dus
dat toen op 1 Jell 1863 het kanongebulder nit het fort Zeelandia
den volke verkondigde dat geen menschelijk individu in Suriname
langer het beschikbaar eigendom zoude zijn van een ander, ook
het oogenblik was aangebroken, waarop openlijk at keer en onwil
zouden worden aan den dag gelegd om zich langer dienstbaar
te stellen ten behoove van grondeigenaren.
De vrijverklaarden onttrokken zich meer en meer aan den veldarbeid, dien zij voortaan als een vernederend werk besehouwden,
zoodat toen het staatstoezicht ten einde liep, de arbeidersnood hoe

Gouvern.ementshuis.
(Opname van Ps. C. Hoekstra.)

schap zouden mogen hebben over hun medemensch, die — slaaf
zijnde slechts een werktuig was zonder eenige vrijheid van
denken en handelen, blootgesteld aan grillen, mishandeling en
geweld, zonder zich daartegen te mogen verzetten, ja zelfs
evenals het vee dat naar de markt
onderhevig aan het lot om
wordt gebracht — in het openbaar te worden verkocht.
Intusschen, hoe dankbaar men ook moge wezen dat de Regeering
tot dat besluit is gekomen, hoezeer naastenliefde, beschaving en
rechtsgevoel die daad volkomen rechtvaardigden, dit besluit had
tengevolge dat voor de kolonie een tijdperk aanbrak van
schromelijken achteruitgang en verval. Voor een groot deel moet
dat worden toegeschreven aan onvoldoende en niet practische
voorbereiding van de vrijverklaring der slaven. Men verzuimde
doeltreffende maatregelen te nemen om door opvoedende en beredeneerde leiding invloed ten goede nit te oefenen op den goeden
wil, den arbeidszin en de aanhankelijkheid der nieuwe burgers
ten einde ze als veldarbeiders te behouden. Al wat gedaan

langer hoe grooter werd. Doch reeds voor het jaar 1863 duchtten
vele eigenaren van cultuurondernemingen het ergste. Zij begrepen
dat zonder arbeidskrachten hunne ondernemingen haren ondergang
naderden. Van de 80 en meer bloeiende suikerplantages werden vele
tegen zeer verminderde prijzen verkocht en toen er na 1863 geen
slaven meer waren, werden er vele gesloopt of verlaten. Van al
die plantages zijn slechts Rust en Werk in Beneden Commewijne,
Alliance in Cottica en Waterloo in Nickerie voor de suikercultuur
behouden, terwijl de Nederlandsche Handelmaatschappij door
aankoop van plantage Marienburg en verscheidene aangrenzende
plantages in Beneden Commewijne een suikeraanplant in het
groot aanlegde. Op al deze plantages is door de veel verbeterde
bewerking met usines, die vroeger alhier onbekend ward, de
opbrengst belangripc toegenomen en hebben zij zich daardoor
kunnen staande houden, sedert de suikermarkt allengs zeer is
gedaald. Een 25ta1 der suikerplantages, die nog korteren of
langeren tijd een sleepend bestaan voerden, werden vroeger of
•
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later aangekocht, meest alien door Snrinamers, die over een
zeer bescheiden kapitaal te beschikken hadden, met het doel om
cacao te planten. Men meende, dat nu er kapitaal en arbeidskrachten ontbraken om de suikercultuur voort te zetten of de
koffieplantages te ondeihouden, terwijl ook om de zelfde redenen
de katoencultuur in Coronie en Matappica moest worden gestaakt
(in 1VIatappica ook wegens verplaatsing van het zeestrand naar
binnen, waardoor de plantages aan die kreek niet meer voldoende
konden loozen), het alle aanbeveling verdiende de cacaocultuur,
die meer loonend scheen en waarvoor, naar men beweerde, geen
al te groot kapitaal en geen uitgebreide arbeidersmacht noodig
waren, ter hand te nemen. Er waren toen slechts een drietal
plantages, waarop uitsluitend cacao en een tiental, waarop koffie,
en cacao werden verbonwd. Achtereenvolgens werden ook nog
mini 35 koffieplantages in cacao-ondernemingen omgezet, zoodat
nu ongeveer 75 a 80 geordende cacaoplantages in de kolonie
worden geteld, terwij1 op zeer talrijke gronden of kleine perceelen van verlaten plantages met goed gevolg cacao werd geplant
door landbouwers, die voor eigen rekening werken. Ging men
aanvankelijk te werk, in de veronderstelling dat geen groot
werkkapitaal noodig was voor cacao, na eenigen tijd ondervond
men bet tegendeel. Immers men zag zich verplicht om voor
itanplant en onderhoud iminigranten nit Britsch IndiEi of nit
Nederlandsch Indi te nemen tegen betaling aan bet Immigratiefonds van
van f 156 per hoofd voor een vijfjarig contract, met de
verpliehting om jaarlijks aan het immigratiefonds het hoofdgeld
en aan het gouvernement de geneeskundige belasting te betalen.
Mede is men gehouden een welingericht ziekenhuis en ook
woningen volgens de eischen der wet voor hen te bouwel.
Volgens berekening van deskundigen kost elke immigrant op
eene onderneming, waar 75 h 80 arbeiders onder contract
arbeideti, gemiddeld f 75 per jaar boven het gewoon dagloon,
dat van 60 cent tot f 1. - bedraagt, al naar den aard en den
omvang van het werk. Voorts hebben ondernemers uitgaven te
doen voor groote loodsen of sehuren alsmede voor wagens en
andere toestellen om de cacao te bereiden en te drogen. Zij
hebben sluizen, vaartuigen enz. te onderhouden. Dat alles eischt
veel geld, voor de onderneming voldoende winsten kan afwerpen.
Van daar dat zth die over weinig geld te beschikken hadden, de
bebouwing slechts langzaam konden uitbreiden. Gelukkig echter
zijn wij thans zoo ver gevorderd, dat de meeste cacaoplantages
2 a 300 akkers (1 akker = 0.43 H. A.), enkele 400 of meer
in cultuur hebben. Alleen door het vestigen van hypotheek op
velen der ondernemingen is deze gunstige uitkomst verkregen,
en hebben de aflossingen in de eindelijk gevolgde voordeelige
jaren geregeld ilaats gehad. Slechts een 4 of 5tal plantages,
waarvan het beheer te wenschen overliet, hebben schade berokkend aan hypotheekhouders. Is eenmaal een cacaoplantage in
vollen bloei, dan mag voorzeker gerekend worden op ruime
winsten. Maar daar gaat tijd mee heen. Want, al gebeurt het
wel dat verscheidene boomen van eene aanplant reeds tusschen
het 5e en het 6e jaar beginnen vruchten te geven, in den regel
ma p eerst in het 7e jaar ongeveer 50 KG. ( 11., baal) cacao per
akker verwacht worden. Bij goed onderhoud kan het product
telken jare met ongeveer 1 /,2 baal per akker vermeerderen tot
dat men 2 1 /2 baal per akker verkrijgt. Er zijn vele voorbeelden
van 3 tot 4 honderd KG., ja zelfs enkele van 500 KG. per akker
bekend. De ervaringen, door planters opgedaan gedurende de
praktijk van zooveel jaren, hebben er toe geleid dat, de later
gevolgde manier van aanleg en onderhoud veel betere uitkomsten
oplevert, en het lijdt goon twijfel of de opbrengsten per akker
zullen gaandeweg vermeerderen.
Ook heeft de ondervinding geleerd, dat om met goed gevolg eene
cacaoplantage aan te leggen, men zich niet moet bepalen tot een
bebouwing van 200 (zooals, jammer genoeg, door sommigen is
gedaan) maar van minstens 300 akkers ; en dat wel in vijf
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achtereenvolgende jaren, telken jare 60 akkers. In dien tijd heeft
men dan een tegemoetkoming in de opbrengst der bananen, die
als schaduw dienst moeten doen voor de jonge cacaoplantjes,
zoolang de eigenlijke schaduwboomen, die op grooten afstand
geplant worden, omdat ziej later hunne takken ver verspreiden,
niet genoeg opgeschoten zijn. De banaan, het zoozeer gezochte
volksvoedsel, geeft in 12 maanden een tros vruchten van 10 tot
15 KG. gewicbt, dikwijls nog veel zwaarder. Er worden 5 a 600
plantsoenen op een akker aangelegd, doch daar het veeltijds gebeurt
dat de boom topzwaar wordt door de steeds grooter wordende
trossen en omvalt voordat de vrucht boomrijp is, doet men goed
bij begrootingen op slechts 200 bossen bananen to rekenen. De
markt van dit artikel is zeer wispelturig. Een bos bananen, die
bij een niet al te grooten voorraad f 1.00 en meer opbrengt,
moot op andere tijden voor 25 cent of minder worden van de
hand gedaan. Een voorzichtige raming is 40 cent gemiddeld per
bos. Wordt eene cacaoplantage aangelegd op het boven aanbevolen systeem : 300 akkers in 5 jaren, dan kan in het zevende
jaar (na het jaar van aanplant) aan cacao verkregen worden
9000 K.G. ; en verder jaarlijks achtereenvolgens doze opbrengsten :
18000, 30000, 45000, 57000, 66000, 72000, en 75000 K.G. In
het 14e jaar dus, dat is : wanneer alle boomen voile 10 jaar oud
zijn, zullen bij de titans gevolgde witize van aanleg on onderhoud, minstens 2 11 baal per akker kunnen voortbrengen. Bij
een goed beheer zal de plantage na 10 jaar f 160.000 hebben
gekost. De jaarlijksche uitgaven kunnen van dien tijd af op ±
f 24.000 worden gesteld, alle kosten van onderhoud, beheer enz
daaronder begropon.
Ten slotte nog een enkel woord over koffie. Toen ruim 10 jaar
geleden de koffieprijzen zeer gunstig waren, gaf dit aanleiding
aan tal van cacaoplanters om nevens de cacaocultuur de koffieaanplant opnieuw te beginnen. To meer word daartoe besloten
toen het gevolg van in het klein genomen proeven bewezen
had dat de Liberia-koffie in Suriname uitstekend tiert en spoedig
vrucht geeft. Met alien ernst en de noodige voortvarendheid werden
bosschen geveld en in betrekkelijk korten tijd in koffievelden
herschapen. De boomen groeiden wolig en binnen weinige jaren
vond men in alle districten uitgestrekte velden hooge koffieboomen met hun echt pyramidalen vorm, rijk beladen met roode
bossen. Daardoor aangemoedigd zijn door eenige belanghebbenden
zeer kostbare fabrieken opgezet ter bereiding van het product.
De uitkomsten waren zeer bevredigend. Maar ziet, toen men al
zoo ver was, dat steeds toenemende hoeveelheden koffie naar het
buitenland zouden kunnen worden uitgevoerd, daalde plotseling
de koffiemarkt zoo zeer en daarna steeds met zoodanige vaart dat
de kosten van plukken on bereiden van het product nauwelijks
werden vergoed. En toen er op goon verbetering van de markt
viol to hopen, besloot men de koffievelden in cacaovelden om to
zetten en de koffiecultuur maar weder op to geven. Bij doze
omzetting is gebleken, dat de cacao uitstekend en voorspoedig
groeit in den door de koffiewortels losgemaakten grond.
F. C. C(umEL)

De kleine Landbouw in Suriname.
I. Wat kleine Landbouw is.
In Suriname beteekent kleine landbouw, het landbouwbedrijf,
d. ontginnen van bouwland, waarbij in den landbouwer de
arbeider en de eigenaar van de opbrengst van het ontgonnen
land in een persoon vereenigd is, of in staathuishoudkundigen
zin : waar de kapitalist tevens arbeider is.
Bij den grooten landbouw moot kapitaal zich van arbeid bedienen om zich uit to breiden, in dit geval om bouwland to ontginnen, bij kleinen landbouw daarentegen zijn kapitaal en arbeid,
het bouwland ontginnende, een.

116

NEERLANDIA.

Op vestigingsplaatsen, waar kleine landbouw wordt nitgeoefend, doet dat bedrijf eenigszins denken aan een uitvoerincy
van het gemeenschapsbedrijf.
Ge8chiedenis.
Na de vrijverklaring der slavers nadat het 10-jarige staatstoezicht, waaraan de vrijgewordenen volgens de Emaneipatiewet zich hadden moeten onderwerpen, geeindigd was, was het
Gouverneur van Sypesteyn die juist in dien tijd de teugels van
het bewind der kolonie in handen had genomen. Deze I3estuursmanvoorzag dat er in de toekomst, nevens den grooten

gehad om te zien en te oordeelen wat de kleine landbouw, van
welke Gouverneur van Raders een groot voorstander was, voor
de kolonie worden kan.
In de Emaneipatiewet was trouwens ook sprake van bevorBering van den kleinen landbouw.
Al ras bleek het Gouverneur van Sypesteyn echter, dat wilde
hi' het land in de kolonie vruchtbaar doers ontginnen, er meer
moest gedaan worden dan land aan de boorden der rivieren
voor dat doel uitgeven. Het was nl. ook noodig om de toekomstige
kleine landbouwers op een plants saam te trekkers, ten einde:
lo. het aehterland ook ontgonnen te krijgen, 2o. de kleine land-
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landbouw, uitgeoefend op plantages, een ander stelsel noodig
zou moeten zijn om het land der kolonie vruehtdragend te maker],
waarbij tegelijk de arbeidende bevolking, die in den loop van
jar en hare diensten niet meer aan plantage-arbeid zou willen
verhuren, omdat treurige slaventijdsche herinneringen daaraan
verbonden waren, een good heenkomen zou hebben. opende
het uitzieht voor landbouwbedrijf op kleine schaal en gaf, wanneer
men er maar naar vroeg, land nit voor dat doel. En menig stuk
land aan de boorden der rivieren word voor dat doel uitgegeven
evenwel werd het aehterland onbebouwd gelaten.
Gouverneur van Sypesteyn had reeds als artillerie-officier en
tevens adjudant van den Gouverneur van Raders gelegenbeid

bonwers nicer op centra te vereenigen en zoo onder omniddellijk
kinderen van
bestuurstoezicht to breugen,
waardoor ook
de kleine landbouwers schoolonderwijs zouden lc-lumen genieten,
hetgeen niet kon plants vinden, wanneer zij longs de boorden der
rivierenverspreid bleven. Zoo kwam hi' op de gedachte om
vestigingsplaatsen voor dat doel in te riehten.
In 1874 werd het land bij het fort Nieuw Amsterdam, dat
vroeger diende tot kostgrondl) voor de militaire bezetting, later
eater verlaten, voor het doel gekozen.
Doch zoo als het gewoonlijk gaat, deze eerste proef was niet
1) Warmoezerij. Red.
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volkomen. Het plan der uitgifte bleek later niet te voldoen aan
de eischen, die voor zulke vestigingsplaatsen in het ai gemeen gesteld moeten worden. De perceelen daar (fort Nw. Amsterdam)
werden zoodanig uitgegeven, dat de eene landbouwer, vooral
die het verst van de algemeene loostrens gelegen was, ten aanzien van de afwatering van zijn beplant perceel, geheel afhankelijk
moest zijn van den anderen die het dichtst bij die loostrens zijn
terrein had. Was doze dus minder ijverig en verkoos hij niet
goed te zorgen voor de loozing van zijit terrein, dan kon gene in
het geheel niet loozen. En daarbij waren de perceelen veel te klein.
Ter vergoelijking moet echter er bijgevoegd worden, dat de
inrichting toen een ander doel had. Het doel was, den landbouwer een stuk land te geven om daarop een woonhuisje te
bouwen en dan in de buttrt op de toen in werking zijnde plantages te gaan werken.
Zij hadden ook wel land om wat te planten, doch meer voor
tuinbouw en voeding voor hen zelven. Geenszins dacht men toen
aan het planten van cacao, daarom werden kleine perceelen uito-eo.even.
In 1878 word begonnen te Domburg, alwaar men, met de
vroegere gebreken voor oogen, op eene eenigszins andere wijze
to work ging.
Later word ook Potness in Coronie als vestigingsplaats uitgegeven. Opvolgende besturen na van Sypesteyn Retell zich weinig
meer aan den kleinen landbouw gelegen liggen tot men in 1892
overging om Alkmaar in to richten voor de Britsch-Indische
immigranten wier contraettijd was ge6ndigd, toen men zag
dat de Britsch-Indiirs zich gaarne op den kleinen landbouw
wilden toeieggen, hetgeen bleek nit het huren door hen van
perceelen van particulieren.
In dat jaar trad ik op en in eon artikel in de Nieuwe Surinaamsche Courant van 29 September 1892 No. 26, getiteld „De,
kleine landbouw" toonde met cijfers aan, welk een belangriike fac-

tor de kleine landbouw is voor den bloei en de welvaart der kolonie.
En steeds in die richting voortgegaan zag ik achteroenvolgens
tot stand komen de vestigingsplaatsen Paradise in Nickerie in 1897,
La Rencontre in 1897, Laarwijk in 1902, Hecht en Stork in 1902
en that's is begonnen aan Johan en Margaretha. Inmiddels werd
ook eene uitgestrektheid land voor dat doel uitgogeven aan het
Pad van Wanica.
Het word tom gaandeweg duidelijk dat de kleine landbouw
werkelijk is, wat ik er van verwachtte. Niets liet ik trouwens
onbeproefd om het gewicht dozer aangelegenheid ter kennis to
brongen van Regeering en Tweede Kamer. Ook dit gelukte.
mocht het genoegen smaken bij het behandelen der Begrooting
van 1903 in de Tweede Kamer eindelijk te hooren hoe gunstig
daar over den kleinen landbouw wordt gedacht, waartoe de hoer
Van Kol, wien ik bj dozen erkentelijkheid betuig, mij de behulpzame hand heeft geboden.
Sedert 1899 zag ik echter dat er eenige belemmeringen moesten
zijn, waardoor de kleine landbouw zich niet voldoende kon o p twikkelen. Na lang zoeken vond ik or twee voor de hand liggende.
Ten eerste hop het in het oog, hoe de Britsch-Indii ,rs bevoordeeld worden boven de inlandsche bevolking bij de uitoefening
van den kleinen landbouw. Eerst later, nadat op het einde van
1899 cone adresbeweging aan H. M. de Koningin was op touw
gezet, kwam hierin eenige merkbare verandering ten gunste voor
de Creoles waardoor doze eehter toch nog niet op gelijken voet
kwamen met de B.-Indii;rs.
Hier is het eehter de plants om in het voorbijgaan even aan
to stippen, dat ik onder het bestuur van Gouverneur van Asch
van Wijck vergeefsehe pogingen in het work gesteld hob om
gedaan to krijgen, dat ook aan evenals aan kolonisten
rentelooze voorschotten werden verstrekt voor het uitoefene,n van
den kleinen landbouw. Dat word eerst van zijn opvolge e, Gouverneur Ton ekens, verkregen.
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Ten tweede bleek het, dat er aan de uitgifte van perceelen
op de vestigingsplaatsen nog iets anders ontbrak, al ging men
allengskens over tot verbetering; dat de perceelen nl. nog veel
te klein bleven en dat de regeling ten aanzien van de 'oozing
nog ver van volmaakt was.
Zoo kwam ik tot de gedachte om to ontwerpen het zoogenaamdeplan
plan Ellis, dat ik in kaart hierbij voeg, en dat naar
mine bescheiden mooning al de belemmeringen uit den wog zal
ruimen.
Dit plan word Gouverneur Tonckens in Juni 1900, bij de behandeling van de Begrooting voor 1901 ter kennisneming en
ter uitvoering aangeboden. Het word toen echter van de hand
gewezen. Maar inmiddels werd er rekening mode gehouden, zooals
blijkt nit de omstandigheid, dat bij al de vestigingsplaatsen die
later werden ingericht min of meer raar het plan Ellis wend to
work gegaan.
Onder het bestuur van den huidigen Gouverneur, den heer
C. Lely, is er eene commissie voor den kleinen landbouw benoemd,
waarin ik de eer heb als lid mode to zitten.
III Opbrengst.
Hoewel de kleine landbouw in den aanvang zwaar had te
worstelen met allerlei omstandigheden, vooral de kleine landbouw
niet op vestigingsplaatsen gedreven, block het echter dat in
1890 van 2.247.409 K.G. cacao die in dit jaar word uitgevoerd
504.243 opgebraeht is geweest door den kleinen landbouw.
Na elf jaren, on wel in 1901, had de kleine landbouw 760.258 K.G.
cacao opgebracht van de 3.163.486 die er toen zijn uitgevoerd.
Do opbrengst van den kleinen landbouw zoude gunstiger zijn
geweest, zoo het Bestuur der kolonie in vroegere jaren wat meer
voor dit nuttig bedrijf had gedaan en indien in de laatste jaren
ook de cacao van de kleine landbouwers niet erg ware geteisterd
geworden door de krullotenziekte en het zwart worden.
Iv De Toekomst.
In een richtige baan gebracht om zich to ontwikkelen zooals
blijkbaar in het plan van den huidigen Gouverneur ligt, zullen
er nog goon twintig jaren zijn heengegaan of de opbrengst van
den kleinen landbouw aan cacao zal gelijk zijn aan die van den
grooten landbouw.
In den kleinen landbouw, ligt dus voor een groot deel de
toekomst der Kolonie.
Paramaribo, Juni 1903.
F. Libertador Ellis.

Het achterland van Suriname.
Reeds meer dan vier eeuwen zijn voorbijgegaan sedert de eerste
ontdekkingsreizigers in Suriname voet aan wal zetten en betrekkingen met de aldaar wonende Indianen aanknoopten en toch
behoeft men or slechts de studio van Dr. H. D. Benjamins over
de grenzen van Nederlandsch Guiana, opgenomen in het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootsehap, jaargang 1898, op na to lezen, om met hem tot de overtuiging to komen, dat het met onze kennis van het aehterland
van dat gebied, nog niet zoo heel lang geleden, erg treurig gesteld
was. Wel bestonden, zooals hij in eon overzieht aantoont, sedert
lang kaarten daarvan, maar doze leveren alleen het bewijs, dat
besehikt kan worden over eon uroote verbeelook door eartorafen
,cr
dingskracht. De stroomen van wier bestaan men alleen kennis droeg
door hunne mondingen, worden door hen dan eons als onbeduidende riviertjes, dan weder als buitensporig groote rivieren met
de grilligste kronkelingen en vertakkingen geteekend. De zuidelijke grenslijn was bij hen ook eon zwak punt; zooals Dr. Benja.mins aangetoond heeft, veranderde die lijn op elke kaart van
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richting en gedaante, schuivende van Zuid naar Noord en van
Noord naar Zuid tusschen 1V en 4° Noorderbreedte en wieonze
Zuidelijke naburen moesten zij,
n daaromtrent bestond ook de
grootste onzekerheid. Beurtelings gingen daarvoor door: Porto
Guiana, Spaansch Guiana, Fransch Guiana, Portugeesch en Fransch
Guiana, Spaansch en Fransch Guiana, Engelsch en Fransch
Gui ana en een enkele maal zelfs Engelsch,Braziliaanseh en
Fransch Guiana te zamen.
Ontegenzeggelijk is in dien toestand in den laatsten tijd eerie
merkbare verbetering gekomen. Algemeen toch is men het thans er
over eens, dat Brazili6 Suriname'.s Zuideli j ke nabuur is en dat
de grens tusschen beide landen over het gebergte loopt, dat de
wederzijdsche rivieren van elkander scheidt. Ook ten opzichte
van de plaats, waar deze grens getrokken moet warden, ismen
sedert een groote stap nader tot de waarheid gekomentengevolge
van de ontdekkingen van Schomburck aan de Britsche- en Oreveau aan de Fransche zijde. Eerstgenoemde, die in 1843 het
AcaraI-gebergte -- op welks noordelijke belling de Corantijn ontspringt
overtrok, kon zoodoende vaststellen, dat in het ZuidWesten de grens zich be y ond op 4:
Noorderbreedte, terCreveau, die de bronnenvan de Itanie in het Trunue-humac
gebergte opspoorde, constateeren dat dit gebergte, hetwelk
in bet Zuid-Oosten de grens vormen moet, op + 2 1/4 ° Noorderbreedte gelegen was.
Waren zoodoende de beide eindpunten van die grens bekend
geworden, bepaalde zekerheid hoe daartusschen die lijn loo
moet, heeft men zelfs tot op den huidigen dag niet kunnen verkrijgen. Aileen is het waaischijnlijk te achten, dat het TUMUC
humac-gebergte zijn Westnoordwestelijke richting blijft behouden
tot ongeveer
helft van
uitgestrektheid der Zuidelijke grens
en zich dan in tweei-in splitst, vormende de Zuidelijke tak, die in
het Acarai gebergte uitloopt, het overige gedeelte van
•
die grens.
De andere tak zou dan in Noordwestelijke richting doorloopen
tot aan de Corantijn.
Doze veronderstelling die eenige jaren geleden werd uitgesproken,
o. 111. op grand van de omstandigheid, dat alle Surinaamsehe
binnenrivieren van het Oasten naar het Westen in belangrijkheid
afnemen, weed voor wat den laat stbedoeldentak betreft bevestigd
door de ontdekkingen van de Coppename- en Saramacea-expeditie,
zoodat met grand verwacht mag worden, dat ook het eerste
gedeelte dier veronderstelling nietver van de waarheid af zal zijn.
Ook de kennis van de geografische gesteldheid van het aehterland is in den laatsten tijd aanmerkelijk vermeerderd • men weet
thans, dat van den hierboven genoemdenN.W. richting voerenden
bergrug — later Wilhelmina-keten genoemd bergruggen uitgaan,
die de waterscheiding vormen tusschen deverschillende rivieren
en dat deze ruggeit in belangrijkheid afnemen naarmate zij meer
oostwaarts zijn gelegen, zoo zelfs, dat waar men in het waterseheidingsgebergte tusschen de Coppename en de Saramacca nog
to en aantreft die een hoogte van 1000 meters bereiken of
llabijkomen, men in den omtrek van de Tapanahoni Diet veel
meer dan heuvels opmerkt. Men weet ook, dat tusschen die
ruggen het land over het algemee
nvlak is en zwaar begroeid
met hier en daar op zich zelf staande bergen
heuvels, hoe in
haotdtrekken de rivieren zich daartusschen eenweg banen
waar men hunne bronnen te zoeken heeft.

Tapanahoni en door de Coppename- en Saramacca-expeditie in
de onmiddellijke nabijheid der verkende rivieren, veel blijft er dus
nog te doen over eer men daar onze kennis omtrent de geolo•isehegesteldheid bevredigend zou kunnen noemen.
Bevolking treft men er nagenoeg niet aan ; zij bepaalt zich
tot de bosehnegers,
die ten getale van zeker niet meer dan 3 a
4000 zielen uitsluitend aan de rivieren wonen en uit enkele
Indianen-stammen, die nabij de bronnen van de in het oostelijk
deel gelegen rivieren een kwijnend bestaan voeren. De brongebieden
van de Saramacea, Coppename en Nickerie en naar alle waarook de geheele strook ten Zuiden van die rivieren
schijnlijkheid
tot aan de grens met Brazilii l zijn voor zoover bekend, geheel
onbewoond.
Vraagt men zich af wat in de toekomst Suriname van haar
aeht erland verwaehten mag, dan is het eenige antwoord, dat
men daaromtrent nog nets met zekerheid zeggen kan, zoolang
onze kennis van dat gebied niet belangrijk vermeerderd is, vooral
wat de geologische gesteldheid betreft. Te dien opziehte is onze
kennis nog het geringst en toch zal het voornamelijk afhangen
van het een in den bodem aanwezig is, in hoeverre het achterland
zal kunnen bijdragen tot den bloei van Suriname.
Wel weet men, dat de grond er buitengewoon vruehtbaar is
en men er de prachtigste, houtsoorten vindt, maar men mist er
ten eenenmale de bevolking om dat land te ontginnen en ook
de wegen om de producten en het hout behoorlijk of te voeren,
want de rivieren met hare aaneengeschakelde stroomversnellingen
zijn daarvoor geheel ongeschikt. Te verwachten is het ook niet,
dat alleen ter wille van die landontginning en houtexploitatie
yolk derwaarts zal worden overgebracht en spoorwegen
worden aangelegd. Daarvoor zouden de ankosten te groat zijn.
Eerst wanneer waardevolle gesteenten of ertsen in den bodem
worden gevonden en deze eene winstgevende exploitatie beloven,
kan het loonend warden am een spoorweg daarheeu te leiden
voor den opvoer van machinerii-;n en levensbehoeften en zeker
zal dan de overweging dat die spoorweg ook dienstbaar gemaakt
kan worden aan de ontginning van het land en de exploitatie
der bosschen er veel toe bijdragen om spoediger tot den aanleg
daarvan over tegaan.
Van belang is het daarom, in de eerste plaats te weten te
komen welke schatten in de diepe binnenlanden in den grond
verborgen liggen. Met het oog daarop is het dan ook ten zeerste
toe te juichen, dat order de plannen, die in den laatsten tijd
beraamd werden om den bloei van Suriname te bevorderen, de
geologische exploratie van een deel van het achterland --- met
name, die van het Lawagebied, de streek waar de waardevolste terreinen verwacht kunnen worden --- het meest op den voorgrond staat.
Mogen de uitkomsten van dat onderzoek — tot hell van Suriname — van dien card zijn, dat Been oogenblik meer behoeft te
worden getwijfeld aan de noodzakelijkheid om den spoorweg, die
thans nog slechts mag worden aangelegd tot daar, waar zij juist
het meest noodig begint te worden, door te trekken tot in bet hart
van het Lawa-gebied en daarin tevens aanleiding worden gevonden,
om ook de andere deelen van die kolonie aan een nauwgezet
geologisch onderzoek te onderwerpen.
L. A. BAKlluis.
's-Gravenhage, 3 October 1903.

Daarentegen is het nog treurig gesteld met de kennis der
geologische gesteldheid van dat achterland.
Wel hebben destijds Dr. Voltz en later Professor Dr. K. Martin,
Dr. Du Bois, Dr. H.van Cappelle en nog enkele andere, zieh
veel rnoeite getroost om den sluff ,r die te dien opzichte over
Suriname hing, op te heffen, loch bonne onderzoekingen hebben
hoofdzakelijk betrekking gehad op de noordelijkste helft der
kolonie ; in de zuidelijke helft, het achterland bij uitnemendheid,
werden tot dusver slechts gesteentenverzameld door W. L. Loth
op zijn tocht dwars door de wildernis van de Lawa naar de

Het Surinaamsche oerwoud.
Van de met een breede verschansing van mangroven omzoomde
kurt tot aan het ver in het zuiden zichverheffende grensgebergte
street zich in de kolonie een onmetelijk oerwoud uit.
Onafgebroken gaat het reusachtig plantendek van noord naar
zuid, van oost naar west over het naar het zuiden meer en meer
zich verheffende land heen, iederen top, iedere terreinplooi aan
het oog onttrekkend.

NEERLAND1A.
Ja zelfs de talrijke het land in een algemeene noorde4ie
richting doorsnijdende rivieren, die door machtige zijstroomen en
door honderden en nog eons honderden kreken gevoed worden,
weten den alles overheerschenden plantengroei niet geheel terug te
houden ; want nauwelijks verrijzen de steeds aangroeiencTh zanden grindbanken boven den waterspiegel, nauwelijks heeft zich
tusschen den chaos van rotsblokken in de bovenrivieren een
voldoende hoeveelheid steengruis verzameld of ook hier tracht
de weelderige tropenvegetatie terrein te veroveren. 're vergeefs
zoekt de reiziger, die zich in deze ontoegankeltike bosschen waagt,
naar een opening in de onbegrensde plantenzee, welke hem eel
blik op den terreinvorm gunt.
Ook dieper landwaarts in, in het bergland, zal behoudens
enkel e zeldzame uitzon
deringen, zelfs op de
hoogste bergverheffingen een opening in
de onthienbare wondbedekking moeten kappen, om eenig uitzicht
op de omgeving to
verkrijgen en zal hij
tevreden mogen zijn,
wanneer hij op eel) der
veelvuldige breede en
rechte riviervakken
binnen de nauwe omlijsting van groen een
korten blik kan werpen op een in blauwen
novel gehulden bergt op
in ver verwijderd verschiet of op een stork
begroeiden bergrug
101eet. in zijne nabijheid
hoopvolle verschijningen, die echter bij de
moeilijke verdervaart
spoedig wider aehter
het zware geboomte
van den oever verdwijnen.
Gedurende eene reis
op een der Surinaamsche rivieren met hare
tallooze stoomversnellingen en watervallen,
doch vooral op een
langen tocht over een
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Hier moet hij een oogenblik stilstaan bij een reuzenstam, die,
door ouderdom verzwakt, het eindelijk moest afleggen in den strijcl
tegen de alles vernielende termieten ; daar valt zijn oog op een
zeldzame bloom of op een bloemenslinger, die een naar boven
windende Haan versiert - - helaas steeds zeldzame verschijningen
to midden dier groene plantenzee.
En langs de oevers der rivieren ! Welk een verscheidenheid
van tint biedt het groen, vooral wanneer de zon hare schuine
stralen langs den statigen boschrand werpt ; welk eerie verrukking,
wanneer het oog de schitterende kleurenslingers tot in de toppen
van het venzeno.eboomte volgt, of bij het omgaaii van een rivierbocht boven bet hooge
bladerdak op den achtergrond de nog hoogere kanariegele of lichtpurpere reuzenboeketten van een bloeienden
groenhart- of purperhartboom ontwaart.
Deze schoone kleuroasen to midden van
het eindelooze groen
stellen den reiziger in
den drogen tijd zeker
ruimschoots sehad eloos voor de zeldzame
genietingen van tropische bloemenpracht
in dit jaargetijde. Doch
ook in den regentijd,
wanneer het world zich
tooit met frisch groen
en tal van gewassen
hunne bloemen ontplooien, wordt de reiziger, die nimmer een
tropisch woud betrad,
in hooge mate teleurgesteld, want ook dan
treft 14j sleehts bier
en bar een boom of
struik met prachtvolle
gob, roode of violette
bloemen aan, to midden der overweldigende bladerenmassa ter
nauwernood merkbaar.
Het zijn dan vooral
de Orchideeen. Bromeliaceeen, Tillandsien
andere gewassen, die
stammen en takken in
weelderigen overvloed
bedekken -- de zg.
welke
epiphyten

vooraf gekapt pad
In een Surinaamsch Oerwoud.
dwars door deze wilderwit Dr. Van Capelle : De Binnenlanden -van het District Nickerie).
nissen heen leert men
deze wouden in al hun grootsehheid en pracht kennen, zoo angstig
met de schoonste bloemen getooid zijn.
stil gedurende het grootste deel van den dag, zoo vol leven en
Dit karakter van het tropische woud, zich telkens in een ander
rumoer in het nachtelijk trur. Langzaam schrijdt de onvermoeide
kleed to tooien, treft den reiziger minder op een tocht dwars
reiziger, gevolgd door zijne dragers rider het hooge gewelf der
door de wildernis, omdat hij in het geheimzinnig duister naar
woudreuzen, to midden waarvan onze trotsche eik een dwerg zou
het ondoordringbaar bladordak omhoog ziende, de talrijke tine
schijnen, voort. Nu eons komt hij in verrukking bij het aanschakeeringen van groen niet kan onderscheiden en de bloemen, die
schouwen dier rechte dikke stammen, wier gladde bast in allerlei
zich aan de toppen der woudreuzen in het zonlicht ontplooien,te midtinten een der kenmerken is van een tropisch woud; dan weer
den van het dichte gewelf zelfs met een kijker nauwelijks bespeurt.
bewondert hij de tallooze vormen van lianen, die soms als strakLoonender is in dit opzicht een tocht op een der talrijke riviegespannen touwen o als breede banden van het hooge bladerren, die hem een eindelooze verscheidenheid van boomgroepeedak afhangen.
ringen on een honderdvoudige kleurenmengeling voor oogen
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voeren, welke hem ieder oogenblik in verrukking brengt ; want
zelfs in den drogen tijd — den tijd van bloemenschaarste — zijn
reeds enkele weken voldoende om den aanblik van het landsehap
geheel te wijzigen. Iedere boom toch, iedere struik heeft ook zijn
bepaalden tijd, waarop hi zijne bladeren laat alien en jong
frisch groen, nu eens naar het grijze, dan we e r naar het roode

en den weg goat bonen vow . eene op degeliike grondslagen ondernomen ontg inning.
Nederland vindt voor tine zonen in het verre westen nog een
onmetelijk arbeidsveld, dat break list.
Dr. H. YAN CAPPELLE.

zweemende,terugkrijgt, zoodat het overheerschen van een bepaalde

Is Suriname ongezond?

soort soms plotseling een nieuwen tint verwekt.
Doch het is niet sleehts om de rijke bron van studie, die deze
zelden door natuurvorsehers betreden wildernisSen denplantkundige opleveren, en om de edele, verheven genietingen van natuurschoon, die zij sehenken, dat ik hier gaarne eenige re pels aan
het Surinaamsche oerwoud heb willen widen.
Want, vraag ik, hoe weini,gen in Nederland zullen belang
leerenstellen in die donkere wildernissen van ons koloniaal
bezit, als niet tevens kan •etuigd worden, dat zij sehatten verborgen houden, die eenmaal den Nederlandschen ondernemingsgeest
ten goede zullen kunnen komen?
Isonze kolonie een der rijkste goudlanden, van Diet minder
belting zullen eenmaal de eindelooze wouden met hunne enorme
verseheidenheid der meer t waardevolle houtsoorten worden.
Zelfs de eenvondige neger met zijn vaak holder oordeelbegr ie jpt dit,
wanneer hi' de houtrijkdommen het goud boven den grond" noemt.
Zeker zalook ontginning dozer rijkdommen, evenals die van
het goud met groote zakenkennis en na degelijk voorafgegaan
terreinonderzoek moeten geschieden, want zoozeer loo pt de verspreiding der versehillende boomsoorten nit een, dat, waar van de
eenesoort talrijke stammen dicht bijeen voorkomen, van anderen
slechts op groote afstanden exemplaren worden aangetroffen.
Hi' echter, die deze wouden weken achtereen doorkruist heeft
en die van de buitengewone eigenschappen van vele Surinaamsche
houtsoorten heeft kennis genomen, zal overtnigd zijn, dat, Diettegenstaande de moeilijkheden, aan de ontginning dezer bossehen
verbonden, vele soorten op de houtmarkt zich eenmaal een
blijvende plants zullen weten te veroveren, wanneer zorg wordt
gedragen, dat geen dure vraeht meer voor waardeloos bout wordt
betaald en wanneer zorgvuldig rekening wordt gehouden met de
eisehen der houtkoopers.
Een belangrijk kapitaal vertegenwoordigen in de tweede plaats
de aanzienlijke opeenhoopingen van bolletrie-boomen, die in verband
met de bodemgesteldheid zieh rijen van aanzienlijke lengte door de
oerwouden uitstrekken en die de waardevolle balata opleveren -een zeer veerkrachtige gomsoort, waarvan de eigenschappen bet
midden houden tusschen de getahpertjah en de caoutehowe
De groote kosten van hare inzameling wegens het Bemis van
bruikbare verkeerswegen en de bijna onoverkomelpe bezwaren
aan een voldoend toezicht in de bosschen, ten einde het stroopen
buiten het eoncessieterrein en het niet tappen volgens het voorschrift zooveel mogelijk to beperken, staan nu nog eene uitgebreideenverstandige exploitatie van dit product in den weg.
Jammer genoeg, want rereds
e vele boomen zijn aan de vernielzucht
der balatatappers ten offer gevallen.
groote hoeveelheden van versehillende harssoorten ik
noem biervooral de voor fine vernisbereiding uitmuntende locusbars,
waar ail een aanzieiilijke voorraad in den bodem wider
zware locust omen opgehoopt ligt — de vele soorten van ()Hill'
---lk noem slechts hoepelolie en de krapaolie --, het bittere
kwassie-bout, als koorstwerend middel en als vervanger van hop
bij de bierbereiding . . . . ik ma p deze voortbrengselen als bijproducten van de Surinaamsche oerwouden in de laatste plants
zeker wel worden medegerekend bij cone
noemen, loch mogen
schattiug van de toekomstige waarde dezer uitgestrekt e terreinen.
Een groote beteelt.enis hebben, nevens de slaimerende goodr6Z.dommen, al deze prodaeten plantaardiy en oorsprong verkregen,
no de Stoat in het oosteii der kolmie door sp000regoanley een
begin goat maken met de opening dozer ontoegankelidke wildernissen

Ik aeht het een bizonder voorreeht, mij door deze ongezochte
gelegenheid geboden nu het Bestuur van het A. N. V. de
wensehelijkheid uitsprak door dit nummer bij de loden buiten
Suriname de belangstelling in de schoone kolonie te bevorderen,
't een en ander medete deelen omtrent de vraag „Is Suriname
een ongezond land?"
Moge dit ere bijdragen de hier en daar nog heerschende
denkbeelden omtrent deze kolonie wog to vagen, de ongegronde
vrees voor het levee, vooral in Nederland en wellicht elders aan
den dap gelegd, worden onderdrukt, meer en meer de behoefte
en het verlangen worden opgewekt en versterkt deze kolonie van
nabij to leeren kennen en waardeeren.
Immers onbekend maakt onbemind.
Reeds in de eerste helft der vorige eenw zeide Sam Swaan,
rector en lector to Hoorn : het denkbeeld, dat men zich algemeen
maakt van de gezondheid van Suriname, schrikt de mannen van
verdiensten • of om in meerder of minder belangrijke betrekkingen derwaarts to gaan, en zoo deze gewichtige yolk planting
en tevens het moederland van dienst to zijn".
De geleerde Hendrik Dieperink, eons militair apotheker alhier,
Graf omstreeks 1825 eene verhandeling in 't lieht, waarin hi' de
middelen besprak ter bewaring der gezondheid in doze kolonie.
Hoewel oud, is dit onderwerp nog van hedendaagseh belong
en verdient de volle aandacht.
Want hoezeer het dwaze vooroordeel ten aanzien van den gozondheidstoestand langzamerhand voor eene betere besebouwing
heeft plants gemaakt, leeft bier en daar nog steeds de gedachte
voort, dat dit Fewest een ongezond klimaat heeft, waar men aan
tai van ontberingen is blootgesteld en allerlei ziekten en plagen
voortdurend het leven bedreigen.
Nog onlangs drukte een Hollander, op eene studiereis deze
kolonie bezoekende, zijne verbazing uit, dat de Europeaan bier
gesehikt was voor veldarbeid en daarbij eene volmaakte gezondheid kon blijven gonieten.
Bij de beoordeeling van Suriname nit dit oogpunt, ma p volstrekt goer rekening gehouden worden met zeldzaam geheerscht
hebbende epidemieen, die wel is waar eigen aan de tropen,
nochtans niet inheemseh zijn, maar van buiten ingevoerd en zich
konden ontwikkelen, wanneer daartoe gunstige voorwaarden aanwezig waren.
esaard
Men dient veel meer to lotion op het feit, dat dit land gp
blijft voor vele infectie-ziekten, die dagelijks in Europa nieuwe
gevallen tellers.
Dot vrees voor dergelijke ziekten bier niet groot is. geeft mij
nanleiding er op te wijzen, dat, waar in Nederland sedert een
tiental , jaren we en bestaan, voorschriften gevendo ter beteugeling
van besmettelijke ziekten, doze slechts kosten tijd geleden bier
worden in bet leven geroepen.
()ok kunnen goon dienst doen die ongelukkige gevallen van
bizonderen of algemeenen aard, die meer to wijten zijn aan mendan reel aan natuurlijke oorzaken.
schelijke tekortkoming
Een zaam voorbeeld daar an geeft ons de mislukking der
kolonisatie-proeven van 1747 en 1754 en laatstelijk die der
Hollandsche boeren in 1845.
Waren doze pogingen gelukt, zij hadden onschatbare gevolgen
voor de kolonie kunnen hebben, thans moest het heeten, dat het
land ongezond en ongeschikt is voor blanken.
Een reeks van op zich zelf staande gevallen van hen, die door
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eigen schuld het slachtoffer geworden zijn van eene buitensporige
levenswij ze moet eveneens gelden als een reden om het klimaat
van dit gewest met onverdiend wantrouwen te beschouwen.
Misbrnik van spijs en drank, die anders een weldadigen invloed
nitoefenen op de levensverrichtingen van den menseb, benadeelt
in elk klimaat, maar vooral in een tropisch de gezondheid, en
maakt het leven tot een kommervol bestaan.
De bron van al bet Teed in zulke gevallen moet niet in bet
klimaat van Suriname gezocht worden.
Ik denk daarbij nan de woorden van Prof. Pel zijn „Eubiotiek" :
„het levensgeluk hangt van den mensch zelf af" en verder „ opmerkelijk is 't, dat mensch zoo weinig daarop bedacht is de
gezondheid ongeschonden te bewaren."
Noemt men gezondheid het behoud van het evenwicht in de
verrichtingen der verscbillende organen, dan zal elke verboogde
werkzaamheid door overdaad daaraan opgelegd, dien evenwichtsstand van het harmonisch geheel verbreken.
Wel kan de invloed van dit klimaat tot een zekeren graad
een medewerkende factor zijn, het weerstandsvermogen te verzwakken, maar het kan niet gezegd worden te zijn de naaste
oorzaak van lichamelijk voortspruitende nit eene onverstandige levenswijze.
Daarom moet men onverpoosd zich beijveren die leefregels in
acht te nemen, die vooral in een tropiseh klimaat de working
van ziekte-makende oorzaken verminderen en een gunstigen invloed
uitoefenen op de gezondheid.
In het bovenaangehaalde werk van Die perink komen enkele
behartenswaardige voorsehriften voor, die de aandaeht verdienen
zoowel van Europeaan als inboorling.
Men hoort wel eens gewagen : die Hollander kan iii Indii-i
Diet aarden" ; ik geloof, dat dit meer gezoeht moet worden in
eene persoonlijke gesteldheid dan wel nan invloeden van bet
klimaat.
,
die in Nederland niet kunnen
Ik ken eveneens Surinamers
garden en na een tijdelijk verblijf aldaar naar hun land terug
moeten keeren.
Men zou willen wizen op de binnenlanden, waar het gevaar
voor de gezondheid groot is. Men vergete toch niet, dat hier de
levensverho adin gen anders worden, dat een gemakkelijk leven
plants maakt voor vele ontberingen en ongemakken, die niet
zonder invloed blijven op het gestel van den mensch.
Maar ook bier zal kundige leiding en zorg voor al wat strekken
kan om de gevaren van het verblijf in verre streken en ziekteoorzaken te bestrijden, met goeden uitslag bekroond worden.
Ligt niet in mine bedoeling deze korte schets voorschriften
te geven voor de te volgen levenswijze
deze kolonie.
Daartoe raadplege men die geschriften, welke met dit Joel
werden gesebreven.
Evenwel kan de vreemdeling, die eene reine opvatting van
het leven heeft, zelf de voorwaarden regelen, waarop hi` hier
wil werden en leven.
Hi' ga daartoe in de eerste plants met het gezond verstand
te rade en volge het goede voorbeeld.
Suriname bezit een vruchtbaren bodem en levert alles op ,
wat
in de juiste mate en op den geschiliten tijd gebruikt, dienen kan
tot instandhouding van het organisme.
De lucht is zuiver en onder degestadige inwerking eener
tropiscbe zon. Deze is onmisbaar voor de beperking der ontwikkeling van ziektekiemen, want gelijk Haentjens zest „Zonlicht
doodt alle bacterin."
Ik zou sleehts ten deele de tank, die ik mij oplegde, vervuld
,
hebben
indien ik buiten besehouwing liet datgene, wat yank
een juiste maatstaf geeft voor de beoordeeling van den gezondheidstoestand eener plants.
Ik heb bier op 't oog de sterftestatistiek.
't Is inderdaad niet bemoedigend te weten, dat het gemiddelde
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sterftecijfer ± 30 per dnizend bedraagt, een eijfer, dat zeker
hoo p is, doch zonder meer bet afdoend bewijs niet kan leveren,
dat de levensduur hier beslist een lagere grens heeft dan elders.
Wie weet, dat de maatschappelijke levensverhoudingen een groot
gewicht in de sehaal leggen en van onmiskenbaren invloed zijn
op den levensduur en het weerstandsvermogen van het individu,
voorts niet voorbij ziet, dat maatsehappelijke wel tand zijnen
stem p el drukt op de krachtige ontwikkeling der levees processes
zal moeten toegeven, dat bier evenals elders ook in dit opzieht
verschillen waar te nemen zijn in den dour van het lichamelijk
welzijn. Ziekten en sterften komen dan ook onder de minst bevoorrechte klassen voor ; daar waar armoede geleden, waar veel
ontbeerd wordt.
Onvoldoende en eentonige voeding bij zwaren arbeid in de
tropen, daarnaast overvloedig gebruik van water, kleine vunzige
woningen, zijn eenige der vele oorzaken, die de gezondheid ondermijnen en den levensduur verkorten.
Maar nog meer dringt zich op als een voorname oorzaak voor
het sterfte-eijfer het groot aantal sterften onder kinderen van
het eerste levensjaar.
Uit de mij ten dienste staande gegevens kan ik dat getal stellen
op 15 0/0 van alle sterften 't jaar, terwijl het zich verhoudt tot die op andere leeftijd
en te zamen als ± 1: 5.
Onvoldoende zorg voor dien teeren leeftijd, ondoelmatige voeding
zijn daarvan de naaste oorzaken.
Ten slotte zij met een enkel woord gewezen op de nog
gebrekkige toe p assin g der gezondheidsleer. Welk een groot aandeel
deze heeft in de bestridin g der oorzaken van ziekten, behoeft
bier ter nauwernood in herinnering gebracht te worden.
Wanneer in de naaste toekomst aan dezen noodwendigen eisch
zal zijn voldaan en daarmede gunstiger voorwaarden voor het
leven bier zullen zijn gescbapen, dan zal Suriname gerekend molten
worden tot de zeer gezonde landen onder de tropen.
Paramaribo, Juli '03.

J. A.

DRAGTEN.

Eene Surinaamsche plantage.
Welke voorstelling maakt men zich buiten Suriname van een
plantage ?
Denkt men aan boerderijen en landhuizen wit ,cYeschilderd met
groene lanes rij- en andere wegen aangelegd aan de
rivieren, aan ouderwetsehe buiten plaatsen nail de Leidsche of
Delftsehe trekvaart?
Denkt men nail bepoldering evenals in Nederland? Aan dat
eigenaardige karakteristieke, dat ze eeht Hollandsch stempelt?
Waarscbijnlijk Diet.
Toch is het zoo, lezer. Laat ik u uitnoodigen een kijkje te nemen.
Langs de natuurlijke waterwegen, de rivieren, die Suriname
rijkelijk doorsnijden, zijn de plantages aangelegd. Thans lusttninen
uit de ondoordringbare oerbosschen te voorschijn geroepen •; polders
door dijken omringd om ze voor het sours hooge rivierwater te
beschermen, regehnatig be plant met vruehtboomen, een groot
kanalenstelsel, waterloozing door sluizen, kortom een spiegelbeeld
van 't moederland : worsteling tegen het water, waarbij de Hollanders hun aloude geestkracht niet hebben verloochend en dus
in hun element zijn.
Dat zou men in 't tropisehe Suriname niet verwaehten.
gedeelte der kolonie is -Oak, laag en de meeste
't Bewoonde g
plantages liggen onder de hoogwaterlijn.
De grenzen er tussehen zijn kanalen, „trenzen" genoemd. (Eng.
trenches) en elke bezitting op zich zelve is voor den afvoer van
bet bemelwater door talrijke slooten, „trekkers" geheeten, doorsneden, die den grond in vierkante „stukken" verdeelen, meestal
door eenplank, een bruggetje of balk verbonden. In de trekkers
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loopen de „kleine trekkers" (greppels) uit. Rondom de plantage
loopt de loostrens.
Hoog zijn de dijken niet. De loostrens loopt uit in de rivier,
afgesloten door sluizen, waardoor men den toevoer van 't water
in de plantage naar willekeur kan regelen, zoowel tegen instrooming van
van het zoute rivierwater bij vloed kan besehermen, als
de gronden de massa regenwater loozen, die bij den zwaren regenval soms bizonder groot is.
Op regelmatige afstanden zijn de cacao- en koffieboomen geplant,
waartussehen zeer hooge breed gekroonde boomen staan, de z.g.
„koffiematna's", die door de sehaduw van hun vrij zwaren
bladerenkroon de lager groeiende cacao- of koffieboomen tegen
de loodreeht neervallende gloeiende zonnestralen besehermen.
Ze vormen zoodoende een heerlijk koel dak boven uw hoofd.
In de kweekbedden plant men de plantsoenen (spruiten) en
boonen, die groot geworden onder de schaduw van de „bananen"
worden geplant om tegen de felle zon beveiligd te zijn.
Denkt U geen gemakkelijke, mooie paden in een plantage. Integendeel. In den regentijd zakt ge diep in de modder, tenzij ge
niet een kodaal", een uit boomstam vervaardigd klein bootje,
dat rank en lieht op het water drijft, en door losse roeispanen
wordt voortgepareld *), varende de plantage ingaat.
Een eacaoplantage, waar de Women rijkelijk met vruehten beladen zijn, geefi een fiaaien indruk. Ongeveer twee vuisten groote
vruchten of eacaonoten, geel of rood gekleurd (de laatste heeten
caracas cacao) komen tusschen het groene lommer prachtig uit.
Wanneer de vrueht rijp is, wordt ze geplukt of liever afgestooten, op de plants zelve nog opengeslagen, de inhoud, een
witte donzige zuur ruikende massa, waarin de caeaopitten in
rijen /mast naast elkaar liggen er nit geschud en in „baskieten"
(manden) per vaartuig naar voren gebraeht. De witte pitten
worden in een broeihnis to broeien gelegd, dan gedroogd tot zij
cone bepaalde bruine Meru hebben verkregen en hebben verder
goon bewerking moor noodig, dan ingepakt to worden in baler
van meest 100 KG. en to worden verkocht.
Koffie geeft een plantage moor work en brengt tegenwoordig
veel minder op dan de cacao. Gevolgelijk hebben velen de bestaande koffiegronden langzamerhand omgezet in caeaogronden.
Do meeste plantages hebben beide. Door de lage prijzen is de
koffiecultssur haast to niet gegaan.
De koffie groeit in bessen. Een koffieboom in bloei is een
praehtig gezieht, daar ze met fraaie witte bloesems is overdekt,
die een sterke geur verspreiden. De bloesem wordt tot een roode
waarin twee koffieboonen zijn gesloten. Dan wordt ze geplukt
en volgt de bewerking. Van 't vruchtvleesch ontdaan, worden de
koffieboonen gewasschen, gedroogd, van de boornschil ontdaan en
in de zon to drogen gelegd. Voor 't drogen, pulpen en sorteeren
hebben tal van plantages hun machinerion. De geelachtige koffieboonen worden eveneens in balen van 100 KG. gepakt en naar
de groote wereldmarkten gezonden.
Nog een enkel woord over de bananen. De plant is ongeveer
12 voet hoog, en 9-12 duim dik. De vruebtentros, die zich uit
een dontierblauwe knop ontplooit, buigt zich naar beneden en is
soms wel 50 is 60 pond zwaar. De bladeren zijn lang en breed
en tegen regen een good beschuttingsmiddel. De bananen leveren
een voornaam voedingsartikel in de kolonie, toebereid op allerlei
wijzen. Men heeft voorts de bacoves en de talrijke tusschenschakeeringen van banaan en bacove.
We willen nog even de plantage-gebouwen van nabij bezien.
De direkteurswoningen zooals boven reeds gezegd, even antistonds den indruk van ouderwetsche buitenplaatsen in Holland.
Flinke, ruime gebouwen met breede galerij voorzien, veelal niet
op den grond gebouwd, maar een paar meters booger en van
onderen open. Een laan van palm-, amandel-, tamarinde- of
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lancetvormige roeispanen heeten parels. Red.

andere boomer een flinke open plants in het front, een good
wandelpad en hier en daar bloembedden.
Het hospitaal, de opzichterswoning, broeihuis, loods, winkel,
stallen zijn in de onmiddellijke nabijheid, evenals de blokken
woningen der irnmigranten.
Meestal worden ook koeien, paarden, ezels enz. gehouden en
kippen gekweekt.
De vaartuigen, korjalen, tentbooten, ponten, sloepen enz. liggen
nabij den steiger, de landingsplaats.
Eigenaardig zijn de namen die sommige plantages dragen.
Enkele getuigen van gonoegen en ernst als : Rust en Lust,
Brouwerslust, Jagtlust, Vredenburg, Mon divertissement, Mon
plaisir, Mon tresor, Waakzaamheid, Sorgvliet, Nut en Sehadelijk,
Vriendsbeleid enz., andere van aardsche beslommeringen zooals
Pieterzorg, Wederzorg, Meerzorg, Vaderzorg, Zorg en Hoop,
of van een onaangenaam humeur als Nijd ten Spijt. Vele hebben
ook Engelsche en Fransehe namen, die dagteekenen nit de overheersehing door Engeland en Frankrijk.
Men werkt op een plantage met : Javanen, Britseh IndiOrs, Chineezen en negers. De immigt atie der eersten wordt tegenwoordig
stork bevorderd en goon wonder. De Javaan met zijn gebreken
als speelzucht en verkwisting is toch boven de twist?ieke. ruwe,
bloeddorstige en oproerige koelie to verkiezen. Daarbij is hij
Nederlandseh on blijft de Britsch Engelseh onderdaan.
Chineezen worden niet sneer ingevoet d.
't Leven op een plantage is niet ongezond to noemen, ondanks
de ttopisehe hitte en de afmatting door het bijna den ganseben
dag in de open lucht werkzaam zijn, waar elk der opziehters
(vroeger blank officier, een verbastering van blanke overseer =
blanke opziehter genoemd) een eigen ploeg arbeiders onder zich
heeft, die de verschillende SUMS vele werkzaamheden als delvers
wieden, snoeien, cacao- en koffieplukken enz. onder toezieht van
een „bastiaan" of „mandoer" uitvoeren.
Gewoonlijk gaat het werkvolk tegen 6 uur de plantage in.
't Is dan juist dog. 't Luiden van een bel geeft den tijd aan.
1Vlannen zoowel als vrouwen met hun blikje met kost voor den
dag, hun baskieten (manden), houwers (breede, lange messen,)
spaden enz.,trekken in lange reeks aehter elkaar weg om tegen
den middag 4 uur gewoonlijk terug to komen.
Het wegen en metes der geplukte koffie en cacao, seven een
heele bedrijvigheid met 't werken der machines en de drukte in
de loods, waar de verpakking enz. plants vindt ter verzending.
's Avonds kan men genieten van de gamelan-muziek der
Javanen of het eentonig gezang der koelies to midden van die
weldadige kalmte die men buiten aantreft. Een heerlijke avond
meestal, stork afgekoeld in vergelijking met de middaghitte,
die fraaie tropisehe sterrenhemel of verrukkelijke zilverwitte manesehijn, 't gesjirp der krekels en brornmen der padden op een
afstand, rondom donkere massa's palmen, accacia's en ander
geboomte, dichter aaneengesloten schijnend dan bij zonlicht, zie
daar den indruk van licht en lever indrukwekkend weemoedig
vaak stemmend en echt tropiseh bovenal.
FREI). OUDS(HANS DENTZ.

Paramaribo, Juni '03.

Suiker.

1)

In zitin work over den landbouw in Suriname in 1835 uitgegeven, zegt Feenstra over suiker sprekende :
„Suiker is thans het hoofdproduct van de kolonie Suriname
en men is bier zoo in de kultuur als de fabrieeering, verve
„zeer verre die van Java vooruit."
De toestanden zijn thans geheel veranderd Java is een der
eerste in de rij der rietsuiker-voortbrengende landen Suriname
1) De foto's bij (lit artikel zijn opnamen van den schrijver. RED.
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van een been. Het is een volstrekte behoefte om bij de
„rollers een scherpen ontblooten houwer of eene bijl te
,,hebben, ten einde de beknelde band of armen dadelijk te
er cr ered cre„kunnen afhakken, zijnde bierdoor menige neger
worden."
De Surinaamsebe bodem is bij uitstek geschikt voor
rietcultuur. Indien de planter zorgt dat de grond los
gehouden wordt en de waterloozing in orde is dan
valt bet hem niet moeilijk om zonder noemenswaardige bemesting 10 a 12 jaar van hetzelfde veld te
oogsten en daarvan een gemiddelde akkeropbrengst
van 35 ton te verkrijgen, een groot verschil met het
naburige 13ritsch Guyana. waar men met opbrengsten
van 15 ton zeer tevreden is. Maagdelijke grond levert
in Suriname menigmaal 50 a 60 ton. Heeft men 10
a 12 jaar van denzelfden tuin riet gesneden dan is
de opbrengst per akker in den regel tot 15 ton gedaald, de planter vindt dan dat de bodem uitgeput

wordt bijna niet meer medegeteld. In 1832 toch vond men hier
volgens dienzelfden Feenstra 108 suikerplantages thans zijn er
nog siechts 5 over. Doch de tegenwoordige suikerplanter 'malt
minachtend de schouders op als men hem spreekt over die

Marinburg. — Centraalfahriek.

vroegere grootheid. Toen was men tevreden indien men 4°/0
hoogstens 6°/„ suiker uit het riet kon halen, thans verkrijgt
men 10 a 11°/o. De 108 plantages voerden ruim 14 millioen
kilo suiker uit, de uitvoer in 1902 bedroeg bijna 9 millioen kilo.
De groote schaarste aan arbeiders houdt de ontwilikeling
der suikerindustrie tegan. Niet dan met opoffering van groote
kosten worden koelies door do versehillende ondernemingen nit
Britsch Indi en Java ingevoerd. Gedurende hun vijfjarig contract
moeten deze menschen op kosten der plantage gehuisvest en in geval van ziekte verpleegd worden. Eveneens is de plantage verplicht tot het betalen eener
belasting voor elken onder contract werkenden arbeider, welke bedraagt f 5 voor een man en f 2.50 voor
•,..:••••:......•••••„.... •
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is, het veld wordt onder water gezet en blijft een
viertal jaren braak waarna het weder met
goed gevolg gedut ende 4 jaar met riet beplant kan
worden.
Het riet heeft 12 tot 14 maanden noodig om tot
rijpheid te komen, men snijdt het daarna vlak
den grond af en vervoert den oogst per pont of
spoor ter verdere afwerking naar de fabriek. Naar
gelang van den aard van bet veld en de weersomstandigbeden laat men Of de oude rietstoel weder op
0-roeien Of men laat deze afsterven en beplant het veld opnieuw
met versche rietstekken.
Rietziekte komt in Suriname nagenoeg niet voor, boorders
(torren) en ratten brengen tot nog toe de grootste rehade aan
het riet.
Had Suriname slechts het voorrecht een even groote en goedkoope arbeidersmacht te hebben als waarover men thans op
Java beschikt, Feenstra's vergelijking hierboven aangehaald, zou
ongetwijfeld weer van toepassing worden, ja het zou zelfs Suriname

-•
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een vrouw.
Onder deze omstandigheden zoekt de suikerfabrikant
het aant:t1 zijner gecontracteerde arbeiders zoo Mein
mogelijk te doen zijn, doch daardoor komt het veelvuldig voor dat men in den tijd der maling over
te weinig en buiten de maling over te veel koelies
te beschikken heeft. Men rekent thans noodig te
hebben 1 gecontracteerde arbeider per akker (1 H. A.
= 21/3 Surinaamsche Akker) van wien men kan
eischen 7 uur werk in het veld of 10 uur in de
fabriek, waarlijk een groot verschil met vroeger, toen
men van negerslaven soms 36 uur onafgebroken
arbeid in de fabriek vorderde, en het is dan ook
niet te verwonderen dat zich toen feiten voordeden
als beschreven in Feensta :
Bij bet insteken van het riet tusschen de rollers
„is menige slaaf beklemd geworden zoodat hem
het gebeente al krakend vergruisde. Hoe menige
neger door den slaap bevangen, of voor straf van
„den achter hem loopenden en onder aansporing
„dreigenden bastiaan bevreesd, liet er zijn vingers in beknijpen,
en dit was genoeg, om het geheele lichaam mede te slepen
„ofschoon mij geen voorbeeld van het geheele lichaam bekend
„is, doeh wel van een der beide armPn, als ook het vPrlies

Gouverneur LELv bezoekt de plantage Marii4nburg.
niet moeilijk vallen om zoowel wat rietcultuur als suikerfabricatie
betreft Java verre, zeer verre vooruit te zijn.
M. C. J. WELLE.
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hand en het vuur wachten om tot vruchtdragende
velden gemaakt te worden. Hier en daar een koelie
of wachterswoning als eene kleine oase in de woestenij. Op de eerste suikervelden stak het riot tot
manshoogte op. Ze waa en eerst voor 6 maanden beplant.
Onderweg moesten wij nog eons uitstappen en een
20 minuten loopen, omdat arbeiders bezig waren den

Arbeid6rswoningen op de plantage Marienburg.

Een bezoek aan Marienburg.
Reeds langen tijd was het mijn plan met de, aan mijne zorgen
toevertrouwde jongens eens een uitstapje naar Marienburg te
maken, tot het er eindelijk, door de medewerking van den
Beheerder der Koloniale vaartuigen toe kwam. Op een Zaterdag
der maand Mel begaven wij ons naar den afvaarsteiger, de plattebrug genaamd en werden daar met vletten naar de stoombarkas
„de Sommelsdijk" gebracht om de reis te beginnen. Wat heerlijke
verwachting en hoeverre werd die door de uitkomst overtroffen,
Het gezelschap bestond uit 20 jongens en 5 volwassenen.
Wat genoot men in het vroege morgenuur op het water van
de frissche lucht en het schoone uitzicht. Niet alleen dat het
gezicht op Paramaribo zeer fraai was, maar de langzamerhand
aan onze blikken voorbijgaande plantages, die door de jongens
alle bij name genoemd werden, maakten een liettijken indruk.
Daar de koers in de nabijheid van den oever werd genomen,
konden de voorbijgangers op den Comb6weg zonder moeite gezien
worden. Voornamelijk stelden de leerlingen er prijs op, de woning
van een hunner onderw-ijzers, van uit de rivier te kunnen aanwijzen. En, ja we], diens vrouw en zoontje stonden dan ook op
de achterwarande ons, bij het voorbijgaan, met doeken toe te
wuiven. Daar wind en water gunstig waren werd alzoo de oversteek ondernomen en reeds na drie kwartier even over achten
kwam de nieuwe steiger van Marienburg op Belwaarde in 't
gezicht. En geen wonder, want hier stond de Directeur van
Marienburg, de beer de Ruyter de Wildt, met e6n zijner beambten
den beer de Koning, ons op te wachten ! Hartelijk was de begroeting ! Eerst werd een blik geslagen in het reusachtige pakhuis,
waarin de suiker, zoowel voor uitvoer als voor plaatselijk gebruik
wordt opgestapeld, tot er goede gelegenheid voor verzending is.
Zonder dralen begaf men zich nu naar den gereed staanden trein
Welk een vreugde! Nog Dimmer hadden de jougens zooiets
medegemaakt. Voor en achter de locomot let' had de beer de
Wildt een wagen laten aanbrengen, waarin de reizigers ruim
plaats vonden. Do bedoeling was nu het terrein van Marienburg,

weg to hei stellen waarvoor steeds een 30 tal mannen noodig zijn, daar de lijn zoowat twee uur lang
is ! Nu, dat was niet kwaad. We konden daar op
ons gemak den omtrek eons opnemen. Eerst ging
het door de velden van Geertruidenberg, eene plantage, die nu aan Marienburg behoort. Vervolgens
reden wij door de velden van Zoelen en bereikten na
een half uur de eigenlijke plantages van Marienburg.
Hier werden wij genoodzaakt even uit to stappen, omdat
de locomotief water moest innemen. Doze gelegenheid
maakte de hoer de Wildt zich ten nutte om ons een
verfrissching aan to bieden, waarvan gretig gebruik
gemaakt werd! Weder ingestapt word de reis voortgezet. Aan beide zijden van den weg bevonden zich
bananen of pisangplanten, wier bladen tot in de wagons
kwamen ! Veider komende stonden er accacia's waarachter zich
nu eons groote rietvelden, dan weder braakliggend land,
meestal onder water gezet, uitstrekten. Ook zagen wij achter
langs Geertuidenberg rijdende, cacao- en koffieboomen in groote
menigte. To ongeveer 10 uur bereikten wij Marienburg zelve. De
reusachtige fabriek, het hospitaal, de woonhuizen en winkels, de
elkander kruisende wegen, het levendig vertier van rondventers
en marktvrouwen van den hoofdweg, dit alles geeft aan de plantage het voorkomen van een bloeiend dorp.
Na voorgoed afgestapt te zijn bezochten wij het eerst het
hospitaal, dat inderdaad een bezoek overwaard is. Het stelt de
ziekenhuizen der oudere plantages verre in de schaduw. De geneesheer was juist klaar met zijn bezoekaan en het verbinden van
de kranken en kon ons derhalve gemakkelijk rondleiden. Zoowel
in de mannen- als in de vrouwenafdeeling was alles keurig ingerieht,
zindelijk en friscb.
Bijna alle mannen hadden hier een of ander ongemak aan den
voet ! Het getal der lijdende vrouwen was niet bizonder groot.
Eene afzonderlijke kamer voor ooglijders is er ingericht even
als eene afdeeling voor kraamvrouwen en kinderen ! Het gebouw
wordt o. a. ook gebruikt als weesinriehting voor zeer jeudige
koeliekinderen, wier ouders gestorven zijn. Gaarne worden deze
kinderen aan particulieren afgestaan, wanneer deze zulk eon kind

aflaadsteiger.
De weg ging eerst door een aan beide zijden met hoog bosch

wenschen op to voeden !
Van het Hospitaal ging de tocht door de Heerenstraat naar
de fabriek. Doze straat wordt zoo genoemd omdat daarin de
woonhuizen staan van de voornaamste opzichters, de onderdireeteuren, den ingenieur en den scheikundige. Aan het einde dozer
straat is de eigenlijke plantagewinkel waar de goederen met
slechts geringe winst worden verkocht. Nu kunnen de koelies en
Javanen goede waar koopen en weten, dat ze niet bedrogen
worden ! Dit gebouw grenst aan het magazijn. Daarnaast staat
de altijd aan eene suikerfabriek verbonden stijlerij d. i. de fabriek
waar de rum bereid wordt evenals de spiritus. Uitvoerig legde
de hoer de Wildt bet geheele proces uit. Doch het zou to veel
plaats vereischen, dit alles hier mode to deelen. Door de stijlerij
kwamen wij in de fabriek zelve. Wij zagen de plaats waar het
aangevoerde riot wagons-gewitjze gewogen word. Onmiddellijk
daarna wordt het op de slede gegooid, die bet riot naar de
dubbele persmachines brengt.
Onvermoeid gnat die arbeid voort, waarbij men verbaasd is
hoe weinig handen er betrekkelijk noodig zijn om to zorgen dat
alles geregeld zijn gang gnat. Ales is zoo ontzagwekkend, en om

begroeide streek, dwars door ocrwouden, die op de menschen-

den omvaug en door de m.enigvuldigheid der machineri6n, pannen,

dat ontgonnen wordt in oogenschouw te nemen. Daarom is er eene
spoorlijn aang;elegd, die naar alle landerijen of kampen beengaat,
met vertakkingen naar verschillende richtingen en tot midden
op de velden, ten einde het gesneden riot gemakkelijk naar de
fabriek te kunnen vervoeren en de bereide suiker naar den
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tuigen enz. ! Niet het minst wekten de centrifugen, waarin de
suiker gedroogd werd mijn bewondering op ! Welk eene ontzaglijk hoeveelheid suiker wordt daar in die fabriek in eene
campagne bereid ! Het is hoogst merkwaardig den ganschen weg
te volgen dien het net, daarna het uitgeperste sap en zoo voorts
doorloopt tot het eindelijk handelsartikel geworden is !
Natuurlijk bevindt zich een smederij in de nabijheid der fabriek
evenals en dynamokamer. Zeer indrukwekkend is de reusachtige
schoorsteen, die den rook der fabriek, waar men het uitgeperste
riet als brandstof bezigt, moet afvoeren !
Ten huize van den directeur werden we allerhartelijkst ontvangen door diens eehtgenoote, die ons rjke1jjk onthaalde
op sandwiches en taart benevens bier of limonade. Wat waren
de jongens aangenaam verrast en hoe dankbaar hebben zij nog
lang over dit heerlijke uitstapje naar Marienburg gesproken !
Daar het ondertusschen bij eenen geworden was, moesten wij
om het water er aan denkea de terugreis te aanvaarden. Na
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De balata of bolletriemelk is het sap, dat verkregen wordt uit
de sehors van den bolletrieboom Mimusops Balata, een
boom in Midden Amerika vrij veelvuldig voorkomende, d.w.z. van
van Jamaica en Trinidad tot de landen op de Noordkust van
Zuid-Amerika gelegen. Volwassen is de bolletrieboom een mooie,
zware woudboom van ± 120 voet hoogte met eene prachtige,
voile kroon van glinsterend groene bladeren, waarvan de onderkant
lichtbruin gekleurd is. Door die eigenaardige kleur van de bladeren
zijn de boomen van verre reeds te onderkennen. De stam bereikt
eene hoogte van 60 tot 70 voet met een middellijn van 4 a 5 voet.
De bolletrieboomen komen groepsgewijze in het binnenland voor
over uitgestrektheden van soms wel dagen loopen, echter op
zulke afstanden van elkander, dat men tusschen het oude bosch
door slechts 30 a 40 tegelijk kan tellen, te midden van de vele
andere prachtige boomen. Men vindt die boomen gewoonlijk op
hoog terrein of aan den rand van zwampen (moerassen), op de
bergen komen zij slechts weinig voor.

Post- en Telefoonkantoor te Paramaribo.
(Opname van Ds. C. Hoekstra )

gastvrouw en gastheer hartelijk bedankt te hebben, ging het,
weder per trein, naar den aflaadsteiger van de Commewijne, waar
ons barkasje ons reeds lag op te wachten. Na nog onderweg
een bezoek aan het Fort Nieuw-Amsterdam gebraeht te hebben,
bereikten wij tegen 4 uur weder de stad Paramaribo, alien recht
voldaan over het genotene en met dank vervuld jegens hen, die
ons zulk een aangenamen en leerrijken dag bezorgd hadden.
C. R. FllowEiN.

Balata.
Onder de voortbrengselen die het rijke binnenland van Suriname
tegenwoordig aan den ernstigen ontginner oplevert, begint naast
gond de balata eene eerste plaats in te nemen. Het is daarom
wel de moeite waard bier in algemeene trekkers aan te geven
wat die balata is, hoe ze wordt ontgonnen en wat hare ontginning
oplevert.

De balata-industrie is van betrekkelijk jongen datum in onze
kolonie. Wel werd er reeds een 25tal jaren geleden balata verkregen,
maar eene industrie ontwikkelde zich eerst een 15tal jaren geleden,
het eerst met Engelsch geld in het westelijk gedeelte van de
kolonie in de nabijheid van de rivieren Corantijn en Nickerie. De
scheikundige samenstelling van de balata is waarschijnlijk dezelfde
als die van gutta percha en van caoutchouc. In den handel wordt
de balata voor Mlle doeleinden gebruikt waarvoor de gutta percha
geschikt is, maar beschouwd als eene betere soort, omdat
er een hoogere prijs voor betaald moet worden. Meer dan
gutta-percha is balata bestand tegen temperatuursinvloeden en
tegen de inwerking van den tijd. Waar gutta-percha b.v. vrij
spoedig begint te barsten en hard to worden, is dat niet het
geval met de balata.
De uitrusting van eene balata-expeditie vereischt de beschikking
over eon vrij aanzienlijk bedrag aan geld. Eon dergelijke expeditie
bestaat gewoonlijk uit een 20 man met een voorwerker die zich
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voor den tijd van zes maanden verbinden en soms ook wel langer
in het bosch blijven. Zij moeten daarom eene groote hoeveelheid
levensmiddelen medenemen, welke met de arbeiders over twee booten
verdeeld worden om de rein naar het binnenland te aanvaarden.
Versehillende voorwerkers(collectors) vereenigen zieb ook wel
met hunne arbeiders (bleeders) tot grootere expedities, die dan
natuurlijk een geheel ander aanzien verkrijgen.
Reeds eenigen tijd voor het vertrek moeten aan de arbeiders
(bijna uitsluitend Engelsehe negers van de naburige Ens is
kolon4:n) voorsehotten wordengegeven tot f 100 per man toe,
welke voorsehotten met de kosten van de verstrekte Leven raiddelen en goederen na afloop van de expeditie met het te ontvangen
loon verrekend worden. Dergelijke expedities vertrekken Januari
en Februari van nit Paramaribo, (of inNickerie van nit Nw.
olrl
dan de eerstvolp;ende maanden tot einde Augustus
in hot bo ,;( . 11 aan het werk te blijven. Aileen in de maand Mei

gevangen in kalebassen (schalen van den kalebasvrucht) die tusschen
den boom en de bast worden vastgeklemd. Zijn die kalebassen
egoten in blikken
vol, dan wordt de inhoud overgegoten
, die op hun
beurt in het kamp weder worden leeggegoten in groote vergaarbakken, bestemd om de balata te doen gisten. Later wordt de
melk dan weder in grootere platte bakken overgegoten om
te drogen. De insnijdingen mogen zich slechts om de helft van
den omtrek van den boom uitstrekken. Wordt de boom over zijn
geheelen omvang gebleed dan bestaat de zekerheid dat de boom
spoedig sterft, want, afgeseheiden van de natuurlijke gevolgen
van het „ringen'', komen houtluizen met graagte op die insnijdingen
of met Naar zoeten smaak van het er aan gedroogde melksap en
verteren het bout. Herhaaldelijk. komt het voor dat, niettegenstaande het groote nadeel daardoor aan de kolonie en aan de
industrie wive veroorzaakt, de bleeders de boomen tech ringen
om weer melk te kunnenverzamelen in ens. Bij behoorlijk

Gouvernementsplein met Gouvernementshuis.
(Opname van 1)s. C. Hoelistra.)

is bet in den regel onmogelijk met de werkzaamheden door te
( • an omdat dan door de overvloedi(Ye re ogens te veel water in het
boseb aanwezig waardoor het zich verplaatsen en trouwens
het to y en zelf ook onmogelijk wordt. Aan den anderen kant is
te weinig water ook ongewenscht, want dan kunnen de gezoehte
terreinen dikwills niet bereikt worden. Welke terreinen rijk aan
bolletrieboomenwordt meestal in de maanden S eptemb,
er
October en November onderzocht.
Zijn de arbeiders eenmaal terplaatse aangekomen, door het
Gouvernernent voor de Balata-inzameling in Concessie afgestaan,
dan wordt het terrein onder de verschiliende bleeders verdeeld.
feder arbeider werkt liefst afzonderlijk, want ieder -wordt ook
voor het door hem verkregen product betaald.
Het ontginnen zelf van de balata is vrij eenvoudig. Men maakt
V-vormige insnijdingen in de bast van den bolletrieboom tot op
het hout, gewoonlijk tot op 25 voet hoogte ongeveer, en langs
die insnijdinge» vloeit de melk dan naar beneden e» worcit, op-

to en kunnen de boomen n.l. eerst na 4 of 5 jaar weder onder-•
handen genomen worden. Dergelijke handelingen zijn fb
stra
aar
gesteld, maar tot beden was de groote moeilijkbeid wie in de praktijk
die overtredingen zou vaststellen. Sedert eenigen tijd heeft bet
Kol. Gouv t . eenig bijzonder politietoezicht ingesteld, terwij1 een
landmeter nu en dan de Concessie bezoekt om de wijze van
werken na te gaan
daaromtrent een verslag hi' het Kol.
Bestuur in te dienen.
gewone opbrengst van een volwassen boom, naar behooren
gebleed of getapt, is pl. in . 2 L. Die opbrengst kan gaan tot
41 /2 L. per boom, maar ook jongere boomenworden getapt, die
slechts 1 L. en minder opbrengen aan melk.
Is de balata eemnaal in bakken overgegoten, dan vormt zich
in 2 it 3 dagen naar gelang van de weersgesteldheid aan de
oppervlakte een vlies ter dikte van 3/4 tot 1 c M., dat wordt
weggenomen en gedroogd tot het een vrij hard vel van roodbruine
kleur is geworden. geschikt voor de verzendirig. Op de over-
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geblevene melk vertoont zich telkens weder een dergelijk vlies, totdat
de geheele voorroad is uitgeput en voor de verzending in balen
kan worden verpakt voor de Europeesehe of N. Amerikaansche
markt.
Gaat alles goed, dan is de balata-industrie eene zeer winstgevende.
Maar de kans bestaat ook dat men zeer veel geld verliest. Het
seizoen moet medewerken ; de arbeiders moeten goed zijn en niet
ziek worden of wegloopen ; de plaats, waar men meent dat
bolletrieboomen in voldoend aantal aanwezig zijn, moet bereikt en
gevonden kunnen worden enz. Werken die versehillende omstandiaheden niet alle mede, dan is de persoon die de voorschotten heeft
gegeven en voor de levensmiddelen heeft betaald, alles voorloopig
kwijt, want op een balatableeder, die zonder balata nit het bosch
komt, is niets te verhalen. 't Eenige is dat men hem later weder aan
den arbeid kan doen gaan om zijne schuld af te betalen.
Gaat alles goed, zoo gaf ik boven reeds aan — en men kan er
veel aan doen door tevoren verricht terreinonderzoek en door voorzichtig te zijn bij het maken van contracten en het geven van voorschotten — dan is winst voor den ondernemer vrij zeker. De bedrijfskosten komen
komen op ougeveer f 2 per K.G. te staan, terwijl de marktprijs in Europa en N.-Amerika in de laatste jaren iets meer dan f 3
is, zoodat op eene winst van ruim 1 /3 van de waarde kan worden
gerekend voor dengene, die er ziejn geld aan geeft (netto + f 0.60).
De uitvoer van balata was van 1889 tot 1902 als volgt :
In 1889 —1509
K.G.
1896 209511
K G.
1890- 76326 1/2 ,,
1897 159253
1891-95587
„
18981134311/
1892-120679 1/21899-118600
1893— 32546
1900--208805
1894--108286'/21901 -- 23'i390
1895 133681
1902 -321478
11

11

11

De pruzen waren in de eerste jaren lager dan tegenwoordig.
Langzamerhand zi.jn ze gestegen. Houdt men in bet oog dat in
Suriname sleehts enkele tirma's of kooplieden de balata uitvoeren,
dan blijkt het voordeelige van die industrie te stond, als men de
opbrengst in 1902 met de toen betaalde prijzen vergelijkt.
Wordt de nijverheid op behoorlijke wijze van Gouvernementswege geleid en nagegaan, zoodat de bolletrieboomen die trouwens
eon zeer good hout leveren, niet roekelo s worden vernield, dan
mag verwacht worden dat in den eersten tijd de balata een
belangrijk uitvoerartikel van de kolonie blijft. Het toezicht zal
waarschijnlijk binnenkort geregeld worden, daar eene regeling van
het geheele boschbeheer in overweging is bij het Kol. Bestuur.
Paramaribo, Juli '03.

Mr. C. F. &mom.

De Goudindustrie in Suriname.
Goud wordt op dit oogenblik in Suriname op vierderlei wijze
crewonnen :
lo. op de z.g. primitieve werkwijze (door sluice en longtom);
2o. door hydraulische machinerieen ;
3o. door kwartsontginning
4o. door baggermachines.
De eerste methode — de oudste en nog steeds meest gebruikelijke — is zeer eenvoudig. De sluice of de longtom wordt in
de kreekbedding opgesteld, de goudhoudende grond or in geschept,
gespoeld of „gewassehen" en daarna weggevoerd, terwijl het
goud op den bodem van het werktuig bezinkt.
Op die primitieve manier is reeds voor moor dan 30 millioen
gulden aan stroomgoud in Suriname gewonnen, volgens officieele
cijfers. Men kan dit bedrag gerust met 30 40 pCt. verhoogen,
met het oog op de ontzaglijke hoeveelheden goud, vooral in
vroeger jaren gestroopt en uitgesmokkeld.
Het grondverzet is bij doze ontginningswijze goring. Eenige
-*) Een longtom is een lang-werpige bak. een sluice een verlengde longtom. Red.
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ondernemingen beslot en daarom langs macbinalen weg het grondverzet to vergrooten, in de hoop dat de goudopbrengst daardoor
naar evenredigheid zou stijgen. Zoo word de hydraulische workwijze in 't leven geroepen. Met kloeken mood ondernam men de
reuzentaak, zware machineri gn to vervoeren naar het zoo moeilijk
bereikbaar binnenland. Groote inrichtingen kwamen, na zware
inspanning, op versehillende placers tot stand. Doch de hooggespannen verwachtingen zijn tot dusver met verwezenlijkt. Ook
hier bleek weder de regel toepasselijk, dat elke nieuwe industrie
leergeld moot betalen. Men bleek de bezwaren to hebben onderschat. Vooral de watervoorziening was en is nog een der moeilijkste vraagstukken der hydraulisehe ontginning. Ook de minder
gemakkelijke verplaatsing 'evert bezwaar op. Het veranderen van
werkplaats kost bij doze ontginning meet- tijd en moeite, dan
wanneer met sluice en longtom wordt gewerkt.
Geene der ondernemingen vermocht tot dusver de bezwaren
der hydraulische ontginning op afdoende wijze to overwinnen.
Op het bekende placer 1 ) L.' en F. de Jong, waar met groote geestkraeht doch met to weinig kapifaal, de werktuigen Ivaren gesteld,
bleek - - toes het bedrijf was aangevangen -- dat de imichting
behoorde to worden aangevuld met een centrifugaalpomp, ten
einde, behalve de berghellingen, ook de krekon, die rijkor zijii,
to kunnen ontginnen. Het geld daarvoor ontbrak. Men sukkelde
geruimen tijd voort, tot eindelijk het bedrijf word gestaakt.
Andere placers — o. m. 't voormalig placer Brown — staakten,
omdat de hydraulische inrichting, ondanks zoogenaamde deskundige biding, een volkoRien mislukking block to zijn. Nog
slechts enkele ondernemingen, die ten slotte over alle bezwaren
hopen to zegevieren, zetten den strijd voort, zooals de Arnerikaansche Mindrinetie Placer Mining Co. en de eveneens Amerikaansche,
kort geleden tot stand gekomen Saramacca Co. (voormalige Witti
Watra Placer).
Dat de hydraulische werkwijze tot nog toe weinig voordeel opleverde, is ongetwijfeld mode oorzaak van de crin ge belangstelling tot dusver in de ontginning betoond. Toch verdient zij
die belangstelling in hooge mate. Want hoe rijk ook de goudafzettingen zijn in het alluvium (getuige de reeds gewonnen en
nog to winnen millioenen aan stroomgoud) de kwartsontginning
zal op den duur toch hoofdzaak worden, wanneer de tali ijke
aanwezige kwartsgangen continulteit blijken to bezitten. De aanwezigheid van kwartsgaugen wordt aangetoond door de talrijke
zoogenaamde outcrops, die overal in de drie bekende goudzOnes
van Suriname voorkomen. Ondergeteekende was, op een reis
door Mindrinetie, in de gelegenheid op een viertal placers kwartsganger' to zien van verschillende dikte.
Van vele dier kwartsgangen behoeft men goon proeven to nemen
om zich van de goudhoudendheid to overtuigen. De goudspikkels
in 't gesteente zijn vaak met een vergrootglas of zelfs met het bloote
oog waarneembaar. Op het placer L. en F. de Jong zag ondergeteekende verscheidene van zulke kwartsgangen, bloot gekomen
door het spuiten bij de hydraulische ontginning. Bij het zinken
van schachten op bedoelde kwartsgangen, bleek in de diepte de
goudhoudendheid toe te nemen. Het rifonderzoek is echter op
goon placer beneden de waterlijn voortgezet, wegens de hooge
kosten. Het bewijs van de continuiteit der riffen is dus nog niet
geleverd. Wel heeft men sornmige kwartsgangen in de lento
over aanzienlijken afstand kunnen volgen. In de diepte is men
eater nergens verder dan een honderd voet in 't gesteente doorgedrongen.
Intusschen gaf de groote hoeveelheid kwarts van den bovengrond, op enkele ondernemingen aanleiding op kleine schaal de
ontg:nning daarvan aan to vat ten. Op het placer van de Guyana
Goud Placer Mij. zijn op die wijze met een eenvoudige vierstampsmolen, het vorig jaar werkelijk bemoedigende uitkomsten

1) De mijnontginningen in Suriname worden placevs genoemd.
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verkregen. Men besloot daarom over te gaan tot plaatsing van
een molen van 30 st ampers voor kwartsvermaling. Die omvangrijke arbeid was bijna voltooid, then de onderneming, ten
gevolge van verwikkelingen met eene andere maatschappij, werd
gedwongen het bedrijf te staken, en na den stilstand geen kapitaal
bad, noch kon bekomen, om het werk te voltooien.
Inmiddels was ook op bet placer Gros een inrichting van 24
stampers opgericht, die thans in voile werking is. De uitkomsten
zijn bevredigend. Het placer bracht de laatste maanden gemiddeld
ruim 20 kilogram goud op, waarvan het grootste deel afkomstig
van kwartsvermaling, en de rest op eenvoudige werkwijze werd
verkregen.
Ook op enkele andere placers worden kwartsmolens opgezet,
om de kwartsontginning ter hand te nemen. Meerdere proefnemingen in die richting zijn zeker gewenscht.
Op 't gebied van goud-ontginning is dit jaar een belangrijke

Suriname in elke richting voor groote uitbreiding vatbaar is.
Naast de kwartsindustrie, kan ook de winning van stroomgoud
in de toekomst een groote vlucht nemen, wanneer door den
spoorwegaanleg naar Lawa, de derde goudzOne voor geregelde
ontginning bereikbaar zal zijn. En hoewel ongetwijfeld uit
gemis aan bewaking van de zijde der Hollandsche overheid —
in dat gebied veel gestroopt is, wachten niettemin zeker nog uitgestrekte goudhoudende terreinen aldaar op ontginning. En dat
de derde goudstreek zeker niet minder rijk is dan de twee eerste,
bewijst de C e des mines d'or de la Guyane hollandaise in Lawa,
die tegenwoordig een derde oplevert van de jaarlijksche goudopbrengst der kolonie. Ook de groote goudvondsten in de derde
goudzOne aan de Fransche zijde der Marowijne (Fransch Guyana
bracht het vorig jaar meer dan 4600 K.G. goud op) geven hoop
op goede uitkomsten wanneer aan onze zijde die zOne in geregelde bewerking zal worden genomen.

Gezicht op bet Gouvernementsplein te Paramaribo.
(Opname van Mr. P. Hofstede Crull.)

en welgeslaagde proef genomen in de Boven Saramaeca-rivier,
door de Eerste West Indisch Goud Bagger Mij. Met een bescheiden
werkkapitaal aangevangen, heeft de onderneming het zoover wet en
te brengen, dat door proefbaggeringen de levensvatbaarheid der
zaak is aangetoond. Als eene bijzonderheid kan hier worden
medegedeeld, dat men bij de eerste proefbaggering al dadelijk
zoo gelukkig was o. m een stuk gedegen goud ter zwaarte van
bijna 300 gram uit de bedding der rivier te voorschijn te brengen.
Veel grof goud, vermengd met kwatts, werd bij 't baggeren
opgehaald, zoodat de kans op rijke vondsten gr oot schijnt.
Ook een tweede onderneming, de Mij. Granplacer, heeft, met
ongeloofelijke moeite, de stukken van een zeer drool en baggermolen vervoerd naar haar terrein aan de Boven Suriname. Het
opstellen van den molen is bijna voltooid. Over eenige maanden
zal wellicht het baggerwerk daar een aanvang kunnen nemen.
*
*
*

Na het bovenstaande is het duidelijk dat de goudindustrie in

Over bet bestaan van nog een vierde, tot dusver niet verkende
goudzOne in 't Zuiden der kolonie, nabij het Tumuc Humac
gebergte, kan bier gevoegelijk worden gezwegen.
Het vorenstaande is genoeg, om zich verwonderd at te vragen, •
hoe het mogelijk is, dat de goudindustrie in een land met zulk
een arbeidsveld, het nog niet verder heeft gebracht.
Die vraag naar behooren te beantwoorden, zou meer ruimte
eischen dan voor dit artikel beschikbaar is.
Een enkele opmerking sleehts.
Men doet m. verkeerd, zich blind te staren op 't geringe
voordee.1, over 't algemeen behaald door de verschillende, in de
laatste jaren opgerichte maatschappijen, die machinale ontginning
beoogden. Het is bekend, dat veel mislukking aan eigen schuld
te wijten is. Over 't geheel waren die maatschappijen zeker niet
gelukkig met de „deskundigen" aan wie de leiding was toevertrouwd. Ook schitterden onderscheidene maatschappijen door groote
boekkapitalen maar beslist onvoldoend als werkkapitaal. En waar
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het hier nu gold een nieuwe tak van industrie (de hydraulische
werkwijze) die, als elke nieuwe industrie, leergeld vorderde,
daar is het begrijpelijk dat die maatschappijen al spoedig genoopt waren te stali en. Ook zijn er bestuurders geweest van
buitenlandsche ondernemingen — en misschien zijn er nog -die hunne maatschappijen groote sommen deden uitgeven voor
het aanschaffen van machinerie6n, ten einde . . . . de provisie
te genieten hun door fabrikanten toegezegd. Zelfs zijn er — en
dit geldt ook voor Nederland — maatschappijen opgerieht, die
van meet af geene ernstige ontginning beoogden, wel zekere
praktijken, waardoor aan enkelen groote sommen in den schoot
vielen.
Daarom -- het zi‘j herhaald — men stare zich niet blind op
die ondernemingen. Om de lotgevallen dezer maatschappijen naar
waarde te beoordeelen, dient men op de hoogte te zijn van de
geschiedenis van elke in 't bijzonder.
Wil men een juist oordeel vellen over de goudindustrie in
haar geheel, dan dient men zich op ruimer standpunt te stellen.
En dan valt het niet te verhelen, dat het Bestuur der kolonie
nog weinig werkzaamheid heeft betoond in het steunen dezer
i ndustrie.
Het lag zeker niet in de macht van het Bestuur, aanstonds
verbetering te brengen in het gebrek aan goede verkeersmiddelen.
Door den spoorwegaanleg naar Lawa zal een begin van verbetering
hierin worden gemaakt.
Maar de toepassing in Suriname van het Fransche stelsel van
uitgifte van terreinen (zooals in Fransch Guyana gebruikelijk)
heeft ook hier in ruime mate de sehaduwzijden van dat stelsel
doen kennen. Twee groote gebreken voornamelijk kleven dit
stelsel aan, nl. de uitgifte van te groote concessin en het
niet verplichtend stellen van het bewerken dier concessi6n. Het
gevolg daarvan was, dat de industrie zich heeft uitgebreid over
eene zeer groote oppervlakte, een uitgestrektheid van millioenen
hectaren, verdeeld over een betrekkelijk gering aantal ondernemers. Dc groote meerderheid van de bezitters der terreinen,
zijn niet in staat de concessie in haar geheel behoorlijk te onderzoeken, mat staan te ontginnen. Vandaar oppervlakkig onderzoek, in de dubbele beteekenis van 't woord. Hier en daar worden
kreken in bewerking genomen, die men voor de rijkste hield.
Hoe onvoldoende de bewerking is, blijkt genoegzaam uit het feit,
dat op zooveel millioenen H. A. land, nog geen 2000 arbeiders
werkzaam zijn, terwijl in Transvaal op een oppervlakte zeker
niet veel grooter dan bet arbeidsveld in Suriname, ruim 100.000
arbeiders werken.
Gevolg van deze schaarse menschenverspreiding, was natuurlijk gebrek aan samenwerking. De beschaving vermocht zich geen
baan te breken in de goudvelden. Toezicht van Bestuurswege
was over zoo groote oppervlakte niet mogelijk. Verkeerswegen
die anders voor gezamenlijke rekening zouden kunnen zijn aangelegd, bleven nu achterwege, omdat de kosten voor de enkele
ondernemingen die de lasten zouden hebben te dragen, te groot
waren. Van bevolkingscentra, waaruit dorpen zouden kunnen
ontstaan, geen sprake. Ook de aanstelling van geneesheeren,
stuitte af op hetzelfde bezwaar ; eveneens het in 't level roepen
van de toch zoo noodige rechtspleging in de goudvelden. Zelfs
een simpele telephonische verbinding zoekt men er nog vergeefs.
In een woord : de goudvelden zijn een wildernis gebleven, waar
ieder op eigen gelegenheid heentrekt, om, na het zijne uit den
bodem te hebben geput, het landsehap in denzelfden verwaarloosden toestand achter te laten.
Hoe geheel anders zou het kunnen worden, indien men er
meer middelpunten van bevolking aantrof. 't Is mogelijk dat het
nog zoover komt. Het behoeft zeker geen betoog, dat een welslagen van
van de kwartsontginning een gansche omwenteling teweeg
zou brengen. Het Mindrinetiegebied bijv., alsdan door een spoorweg verbonden, zou in korten tijd bet tooneel kunnen worden
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van een groote bedrijvigheid, dank zij de uitoefening van den
mijnbouw in den waren zin des woords, met al den aankleve van
dien in den vorm van werktuigen, fabrieken, laboratoriums, enz. enz.
Doch al zou het niet voor de kwartsontginning zijn weggelegd,
zoo'n hooge vlucht te nemen. zeker is het, dat, bij oordeelkundige
leiding van het Bestuur
voorgelicht door bekwame deskundigen
de goudindustrie in de toekomst voor de kolonie van
zeer groote beteekenis kan worden.
Paramaribo, 6 Juli 1903.

W. KRAAN.

De Binnenlanden van het District Nickerie.
Lotgevallen en algemeene uiticom sten eener expeditie door het
Westen der Kolonie Suriname in September en October
van 1900, door Dr. IL van Cappelle. Baarn,
Jlollandia-dr'ukkerf) 1903.
Sedert de verschijning van Kappler's „Suriname", in 1887,
was er geen boek uitgekomen in het bijzonder gewijd aan de
Surinaamsche natuur. Wat een ontwikkeld mensch in die kolonie
in de natuur kan opmerken, en nog heel wat meer, wordt ons
Nederlanders thans eens duidelijk verteld in het in ons opschrift
vermelde praehtwerk, dat wij bij de lezers van Neerlandia met
een kort woord wenschen aan te bevelen.
Dr. van Cappelle heeft de goede gedachte gehad om ziejne
mededeelingen, over wat hij op reis had waargenomen, te brengen
in een vorm, waardoor zij gesteld worden onder het bereik van
zeer velen. Niet het minst aangetrokken door de duidelijke en
fraaie platen, wordt het ons mogelijk den zoo opmerkzamen
reiziger te volgen haast op iedere dagreis waarbij hij dieper het
oerwoud indringt, en het zijn niet alleen interessante bijzonderhedenover
over dierenwereld, plantengroei en bouw van den bodem,
maar ook de lotgevallen van de personen die de expeditie nitmaker welke ons bezighouden en waarvan de lieer van Cappelle
ons menigmaal den op eigen gemoed teweeggebraehten indruk
weergeeft.
Het boek is waard aandachtig gelezen te worden door een ieder
die de natuur liefheeft, door elk Nederlander die weten wil welk
een rijk en veelbelovend land dat deel van ons rijk is, dat gelegen is op het verre vastland van Zuid-Amerika. Wat zal ik
al opnoemen nit de bonte verscheidenheid van mededeelingen die
den geleerde. den industrie61, den n4tuuronderzoeker belang zullen
inboezemen? De buitengewone geschiktheid van den bodem voor
vruchtencultuur (blz. 40), de ontdekking van de wijze van verspreiding der bolletrieboomen (193), bijzonderheden omtrent gesteenten en terreinvorming (75 en 198) en over het gezamenlijk
optreden van mineralen (192), de zekerheid van het voorkomen
van rijke goudterreinen (189), de kostbare, doch door gebrek
aan vervoermiddelen betrekkelijk waardelooze houtsoorten (82,
126, 174 en 203,) het licht geven van den bodem door kleine
zwammen (126), het bemachtigen van een in Suriname algemeen
voorkomend visehje, dat wetenschappelijk onbekend bleek voor
ons eene duidelijke illustratie van de bewering dat in Suriname
wetenschappelijke ontdekkingen nog voor het grijpen zijn (43),
de machtige indruk van het oerwoud, toen de kleine karavaan
langzaam onder het trotsche bladergewelf voortschreed (158) en
het opkomen van een storm (205.) Ook zullen de aandacht trekken
verhalen als van den trouwen kok, overigens een bekwaam kenner
van de natuur, die Dr. van Cappelle menigmaal kon inlichten,
die hem tracht op te vroolijken door het humoristische verhaal
van den boomkikvorsch (207) en bij een optocht van termiten
in geestdrift al dansende uitroept : „als Nederland eens zOOveel
soldaten had" (191); voorts de schetsen als van den neger die in
de eenzaamheid met forsche stem den Bijbel leest, terwijl verderop
in de geheimzinnige woudnacht zijne kameraden een dans houden
bij flikkerende harsvlammen (209).
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Er ligt een waas van de geheimzinnige tropennatuur, van
kleur en van zon. van bloeiend leven en daartegenover van sombere
woudindrukken over heel het bock.
Het belang van Dr. van Cappelle's waarnemingen en ontdekkingen naar
naar waarde te schatten kan slechts worden gedaan door
dengene, die zich op het uitgebreide veld der natuurlijke historic
thuis gevoelt. Zeker is het dat Hare Majesteit de Koningin, aan
wie het werk is opgedragen. met de particulieren, wier gezamenlijke
bijdragen bet door de Regeering beschikbaar gesteld bedrag aanzienlijk overtroffen. de voldoening heeft dat ook door Haar toedoen
een Nederlandsch geleerde in eene Nederlandsche kolonie tai van
beiangrijke feiten heeft kunnen verzamelen cii zij indirect de
uitgaaf heeft mogelijk gemaakt van dit boekwerk dat, naar wij
vertrouwen, er ruim toe zal medewerken em het „onbekend maakt
onbemind", voor Suriname steeds minder van toepassing te doen zijn.
Met belangstelling zal van verschillende zijden het aangekondigde
tweede deel worden tegemoet gezien, waarin de uitkomsten meer
wetensehappelijk zullen worden medegedeeld.
Jhr. L. C.
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Jo Kim Boen, * (firma Loa Poseng),
Jo Kim Ens,*
Jo Kim Tbay,*
Mevr. de Kock, geb. Volmer Knollaert,
Mevr. A. G. Kronouer,geb. Weyergang,
G. Lansman, * Beambte Javasche Boekhandel,
J. van Lith,
W. van Maanen, Luitenant der Artillerie,
Batoe Djadjar.
W. L. Mastenbroek, * Onderwijzer,
Batavia.
J. L. Mulder, 3e Commies Dep. van Financin,
Mej. E. H. C. N. Nijman,
L.0. Ketting Olivier, klerk Algemeene Rekenkamer,
J.R. Pello, Leerling Inlandsch Geneeskundige,
J.Roebi,
Beambte Ned. Ind. Escompto Maatschappij,
C. E. le Riitte, * Commies Post- en Telegraafdienst,
J. D. Samallo, Leerling Inlandsch Geneeskundige,
Th. Sandrocb, * Beambte Ned. Ind. Escompto Maatsch.,
S. Sebaafsma, * Beambte firma de Koning,
W. J. H, Schlamilch, * Beambte firma de Koning,
J. W. E. v. Silfhout, tijdelijk Leeraar a. h. Gymnasium,
Willem III
Meester Cornelis.
G. A. L. van Slooten, * Commies Depaitement van
Onderwijs, Eeredienst en Nijverbeid,
Batavia.
H. J. L. van Spanje, * Koopman,
F. E. Spirlet, Majoor der Infanterie,
Koeta Radja
P. H. Fan, *
Meester Cornelis.
J. W. Terlaak,
Alg. Ontvanger van 's Lands kas,
Batavia.
Theo -_;oei An, * Koopnitn
Tio Tek Ho, * Majoor der Chineezen,
Tio Tek Kang,
Luitenant der Chineezen,
Tio Wie Han, * (firma Tio Tjeng Soei),
J. 'Yammers , Onderwijzer,
Mevrouw Vigelius, geboren Koch,
A. J. de Witt, * Koopman,
Mr. W. L. Bore],,
Lid van den Raad van Justitie
* Opgegeven door den beer J. H. Boddendijk.
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7,

,7
7,
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Groep Suriname.
. Besehermend
L. Riede, Chef-Machinist v. d.

" Paramaribo.
Par.

Geicone Leden.
Albina.
H. W. Weytingh,Off. van Gezondheid.
B. Boekhoudt, Distriets-Commissaris van
Coronie.
J. J. lialfhide,
Station Alkmaar.
•
G. F. C. Hering,Districts-geneesheer,
Domburg.
W. H. Sevenoaks,
Groningen.
•
C. L. Duurvoort,
Sommelsdijk.
•
G. F. van Laaren, Arts, Off. v. Gezondheid, Nieuw Nickerie.
F. C. Heckers, opzichter plantage „de Morgenstond" Paramaribo.
M. H. Stephan ,
Saramnecastraat.
E. H. Pie pens Watermolenstraat A 219.
Paramaribo:
M. J. de la Parra, Saramaccastraat E 15.
H. E. Meyers. Heiligenweg.
W. Weytingh, Maagdenstraat E 83.
W. Kraal' , Redacteur „Onze West"
Th. J. F. Valois Smith, uitgever en redacteur van
de SurinaamscheBode,
J. G. Meurs, Geneesheer,
H. Corsten, scbrijver
hospitaal,
A. J. S.Cramer, Adjunct-Comm. Bouwdepartement,
R. F. del Prado, Bouwkundige, Steenbakkersgracbt 73,
A. G. Fernandes, Comm. Bouwdepartement,
G. v. d. Sehroeff,,
plantage Waterland
R. S. J. Fernandes, Ambtenaar ter Griffie van Kol. Staten,
)7

,7

7,

7/

D. C. Rijsdijk, landbouwer,
A. A. T. Moelaart, Scheik., plant a ge Rust en Werk
J. A. van Beek, Directeur pl. Suzanna's daal.
J. van der Sluis,
Hoofd eener School,
,
G. A. van Tooren *
Hoofd der Petrus en Paulusschool
Opgegeven door den beer C. R. Frowein.

71

N.B. De meeste deter leden, ook van de vorige opgave der
groep Suriname, zijn aangebracbt door den heer F. Oudschans

Dentz, vroeger bestuurslid van den Johannesburgschen Tak,
thans werkzaam aan het Gouvernement to Paramaribo.

NEERLANDIA.
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Buitenland.

a. Deseherinend Lid.
P. Y. Roosegaarde Bisschop,
Hoofdagent van de Java-Chin
Stoomvaartlijn,
Hon kong.

b. Gewone Led en.
J. van Lier, Tandarts,

Willemstad, Curacao.
Mr. C. S. Gorsira, Griffier bij h t Hof v. Justitie ,
e
Opgegeven door den heer J. A. Snijders Jr.
Gerrit H. Ten Broek, Vice-consul der Nederlanden. St. Louis.
W. J. Oudendijk Seer. Tolk Nederl. Legatie, Peking (China.)
F. M. Knobel, Buitengewoon Gezant en Gevolm. Minister,
Teheran (Perzie.)
B. C. D. Leeuwenburgh. Boekhouder.
17

Van foaten in winten of adressen lvordt verbeteriny in yewttcht

MEDEDEELINGEN.

I

e reis ingericht naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam
heeft plants gehad op 15, 16, 17 Augustus. Een groep
leden van het Verbond hebben gebruik gemaakt van het
zoo vriendelijk aanbod van ons medelid van de Amsterdamsche
Afdeeling, den heer Van Urk, om te Amsterdam hun Bids te
zijn. De heer Van Urk en zijn noon hebben onze reizigers met
groote vriendelijkheid Amsterdam's merkwaardigheden getoond,
en ondanks het slechte weer, hebben onze menschen uitstekend
genoten. Mij wordt gevraagd dat ik op deze plants nogmaals
aller dank aan de hh. Van Urk zou betuigen. Dat doe ik zeer
gaarne, er bij voegende, dat indien het volgend jaar, sours een
groep Noordnederlandsche leden een reisje naar Belgie wil ondernemen, zij Pro
op kunnen rekenen, dat de vriendelijkheid van de
heeren Van Urk hies navolging zal vinden.
H. MEEImT.

Secreturis van Groep

* *
Groep Suriname.

Het Bestuur der groep Suriname heeft in de verschillende
districten als correspondenten aangesteld de heeren :
H. W. Weytingh te Albina, voor het district Marowijne.
C. L. Duurvoort tepost Sommelsdijk, voor het district BovenCommewijne.
J. J. Halfhide op plantage Alkmaar, voor het district BenedenCommewijne.
J. A. van Beek op plantage Susanna's daal, voor het district
Beneden-Suriname.
I). C. Rijsdijk te Paramaribo voor het district Beneden-Para.
G. F. C. Hering op station Domburg voor het district BovenSuriname.
W. H. Sevenoaks op station Gronin
gen
en
, voor het district
Beneden-Saramacca.
B. Boekhoudt te Coronie voor district Coronie.
*

*

Nederlanders spreekt in Vlaamsch Belgie
Nederlandsch !!
*

Uit Petersburg.
De Nederlandsche Hervormde Gemeente te St. Petersburg verkeert in een eigenaardigen toestand. De meesten harer leden verstaan de moedertaal niet meer, zoodat -- en dit reeds gedurende
kerk
kk d
der
meer dan 100jaar — , de godsdienstoefeningen in de
Hervormden ook in de Duitsche taal gehouden moeten worden.
De kerkeraad heeft sedert Mei een Nederlandschgediplomeerde
onderwijzeres aangesteld
die bij de verschillende familien rond
,
gnat, ten einde bij het jongere geslacht de kennis der Nederlandsche taal te behouden of aan te kweeken. Reeds hebben zich
ook enkele ouderen voor dit onderwijs aangemeld.
Wij mogen dit felt zeker wel noemen een stap in de goede
richting, evenals het besluit der gemeente, dat sedert November
1902 in werking is gesteld, om minstens evenveel keer in 't
Nederlandsch als in het Duitsch godsdienstoefeningen te houden.
*
*

School- en Volksboekerij op Aruba.
De heer G. R. Zeppenfeldt, gezaghebber van het eiland Aruba
hrijft aan het Hoofdbestuur van het A. N. V.:
In bet belang van het onderwijs
n i de Nederlandsche taal en

ook ter vermeerdering van de kennis over het algemeen en het
spreken van die taal in het bijzonder door de bevolking van dit
eiland, heb ik het plan gevormd, een kleine schoolbibliotheek
voor de leerlingen (kinderen van 6-15 jaren) van de openbare
school alhier aan te leggen, ten einde deze kinderen goede lectuur
in het huisgezin te verschaffen.
Gaarne zal ik tevens een begin willen maken met de vorming
van een volksbibliotheek alhier, waardoor de Nederlandsche taal
ongetwijfeld meer ingang bij de bevolking zal vinden.
Overtuigd van Uwe belangstelling verzekerd van Uwe onmisbare medewerking veroorloof ik mij de vrijheid, de welwillende
hulp en den krachtigen steun van Uw Hoofdbestuur in te roe pen
om mij in de gelegenheid te stellen, deze beide hoogst nuttige
instellingen alhier in het 'even te roe en.
Hoogst aangenaam zal het voor mij zijn, van U te mogen
vernemen, dat mijn plan de volkomen instemming van Uw
Hoofdbestuur heeft, zoodat ik dan zeer zeker mijn doel hierdoor
zal bereiken.
*

Een nieuwe indische Afdeeling.
De leden der groep Ned.-Indie, wonende in de residentieafdeelingen Magelang en Temanggoeng hebben zich, door de
bemoeiingen van den heer resident J. H. F. Ter Meulen, vereenigd tot een plaatselijke Afdeeling Kedoe.
Het bestuur bestaat uit de heeren Mr. A. E. van Arkel,
Voorzitter-penningmeester ; Ds. W. J. Boelman, Secretaris ; J.
van Leeuwen, Bibliothecaris.
**

Boeken voor Zuid-Afrika.
De Vereeniging Nederland— Zuid-Afrika te Winsum (Gron.)
schonk f 25.— aan het Verbond voor den aankoop en de verspreiding van Nederlandsche boeken in Zuid-Afrika.
*

Prijsvragen.
Antwoorden op de prijsvra gen, uitgeschreven door Groep N.-1.
van bet Alg. Ned. Verbond moeten uiterlijk 15 Dec. 1903 den
heer J. P. C. Hartevelt, Seer. der groep te Batavia, bereikt
hebben. Mededingenden in Europa wordt daarom aangeraden
omstreeks 1 November of te zenden.

Nederlanders in den Vreemde.
Nederland ispropvol menschen • meer dan ooit sedert den
Zuid-Afrikaanschen oorlog.
In Perzieverdienen tusschen de 40 en 50 Bel en hooge
salarissen als douane-ambtenaren, Siam heeft een groot aantal
Bel en in dienst en eenige tientallen Denen. Chili betaalt een
paar dozijn Belgische ingenieurs. die het in dienst heeft genomen.
Nu zijn pas weder Belgische officieren tegen hooge salarissen
aangesteld in Macedonia.
Dit is alles te danken aan de Belgische consuls en de
Belgische diplomaten.
En Nederlanders .... ?
(De Amsterdammer, Weekbl. v. Ned.)
*

*

Het Hoofdbestuur heeft zijn medewerking toegezegd voor de

uitzending van een onderwijzer naar de Colonia Transvaal in
ili, bestaande uit ongeveer 400 oud-burgers der Z. A. R.
Ch
Wij komen hierop terug.
*

*

Voornamelijk door bemoeiing van den heer W. L. Bosschart,
consul-generaal te Melbourne, is aldaar het h onin g in
Ondersteuningsfonds opgericbt.
Plaatsgebrek is oorzaak, dat we met dit bericht voorloopig
volstaan.
*

Leidsche Studentenafdeeling.
De heeren J. F. Hijrnans, E. J. Haslinghuis en
Th. Joekes, bestuursleden der Leidsehe Studentenafdeeling, vormen een bestendige commissie tot het
geven van alle mogelijke inlichtingen aan vreemdelinger', die van plan zijn in Leiden te komen studeeren.

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

ZUID-AFRIKA,

Kabinet-Inkt-Fabriek

Oost- en West- Indie,

NEELMEIJER & Co.

lIEELKUNDIGE GIBS

APELDOORN, Holland.

NEDERLANDSCH FABRIKAAT!!!

Ter perse:

Verschenen:

MAX O'RELL

MAX O'RELL

ON DER DE BOOS

Hare Koninklijke
Hoogheid de Vrouw
— 2e. DRITK. --

Prijs f 2.75
Artistiek geb. f 3,25
Dit werk van den „Apostel der
Blijmoedigheid" behandelt in denzel fden trant als „Hare Koninklijke Prijs f 2.40 Artistiek geb. f 2.90
ledere aanbeveling van dit
Hoogheid de Vrouw" de kleine
readselen des levens en zal zeker amusante en leerrijke boek van
den
wereldberoemden schrijver is
een even goed onthaal vinden.
overbodig. De eerste dank was
binnen korten tijd totaal uitverK. G. BRONDSTEDT
kocht.

NIELS GLI\MBAK
Prijs f 2.40
Fraai geb f 2 90
Dit meesterwerk van den
Zweedschen auteur is terecht
vergeleken met „Dorn Uhl". Het
is een kunststuk van begin tot
eind ; de eenvoud der tooneelen
isgrootsch, de dialoog meesterlijk.

voor de tropen,

Kabin p l-Ithkt. . een onovertroffen Schrijfinkt, bereid naar
de voorschriften van wijlen Prof. Dr.
G. J. MULDER, te Utrecht.
CopPer-Inkt. . . welke nog langen tijd na het schrijyen copieen Levert.
Gekleurde Inkten. prachtig
constant van kleur.
Yloeibare Gnu). . van zeer sterke kleefkracht.
ZegelPaklak. in prima kwdliteiten.

Hollandia-Drukkerij, Baarn.

MELIANTHE
is een onfeilbaar middel
O"#

MR. G. J. GRASHLIS

Geloof en Wetenschap
in de Nederl, Staatkunde
TWEE LEVENSBEELDEN
I. De Leer V. Groen v. Prinsterer
pits per deel: ingen. f 2.65 geb. f 3 25

Elk di. vormt een o zichzelf staand geheei,

Op meesterlijke wijze heeft
Mr. Grashuis in dit werk de
beide beroemde mannengeMet 40 illustration
Prijs f1.50
Fraai geb. f 1.90 schetst. Van alle zijden is hem
daarvocr welverdienden lof toeWeer eens een van die boeiende gezwaaid.
jongensboeken,waarvan Van Balen
zoogoed het geheim kent. SpanM. C.
Mend van de eerste tot de laatste
bfadzijde.

verhaal nit den tijd van Karel den Gracie

\kit/pilaf
111.VANSCHAI&C!
Lin HAAG

LICHT OP HET PAD

ANDREW HOME

Een Verhandeling

geschreven voor het persoonlijk
Eco sailleo permg op school gebruik van hen die onbekend
Met 12 illustration
zijn met de Oostersche Wijsheid
Fraai geb. f 2.40 en die onder haren invloed
Prijs f 1.90
-Even aantrekkelijk als de titel wenschengebracht te worden.
is degeheele inhoud van dit
on gensboek. Andrew Home zal
J
Prijs ingenaaid 11,—
zichgewis tal van vrienden onder
De titel van dit gunstig beoorde jongelui verwerven ; hi' is onbetwistbaar een der beste 'on- deelde werkje spreekt gehoeg voor
gensschrijvers van den tegenwoor- zichzelf om green nadere verklaring
te behoeven. Voor Theosofen eery
di en ti d.
onmisbaar boekje Een pendant
van
de „Bhaga.vad Gita."
MAX ESCHNER

Eon kleinewonderwereld

DR.

H. VAN CAPPELLE

Natuur en Kunst in onze Woning

De binnenlanden

Voor Nederland bewerkt door
. HENDRIK VAN BALEN

van het District Nickerie

Mec 180gravures naar het leven
geteekend door BRUNO IHROUX
Prijs in prachtband f 5.50
Bij onze Duitsche naburen heeft
dit werk terecht een enorm succes
gehad. Paedagogen noemden het
;,een heerlijk boek". De bekende
Julius Stinde zeide er o. m. van :
Ben boek als dit zou mij zeer gelukkig gemaakt hebben. als ik het
gekregen had toen ik een jongen
was, en nu het er is, hoop ik dat
ietlere knaap en ceder meisje van
.rijpen leeftijd bet op zijn of haar
`orjaardAg -01-krijgen;

(SURINAME)
Met tal van illustration ,
in en
buiten den tekst, overzichtskaart en uitgebr. Register.
Prijs ing. f 6.—

Fraai geb. f 6.75
Dit bizonder mooi uitgevoerde
werk,waaraan kosten noch moeiten
gespaard zijn, is opgedragen aan
H. M. de Koningin Haar
en door
welwillend aanvaard. De schrijver
geeft op boeiende en bier en daar
amusante wijze een beschrijving
van zijn tocht door de binnenlanden en van de enorme rijkdommen dozer

naar het Engelsch van
Dr. KERR CROSS,
Inspecteur van den Geneesle. Dienst
DOOR

een Oud-Arts uit de Tropen.
2de Druk.

Juist daarom verdient deze
Gids in de handien te zijn van
alien die zich in de binnenlandau of op zee moeten begevan omdat de voorgeschreven
geneesmiddelen gemOkelijk
met behulp eener huisa.potheek
bereid kunnen worden en er
ook bij de verbandleer op
gerekend is, dat men niet altijd
eene geheele chirurgische inrichting met zich voert.
Practisch -Envoildig - Doeitretrend.

KORTE, INHOUD:
Leefregels, Huidziekten,
Uitslag, Roos, Zweren, Muskieten, Dauwwurm, Zweetvoeten. Ziekten vans
pijsvertee ring en ademhalingsorganen,
van het bloed, yap het hart.
Zenuwstelsei.Dyssentrie. Indigestie, Maagcatarrh, Zeeziekte, Lintworm.
Bronchitis, Influenza, Longontsteking. Pleuritis, Beroerte,
Drankzucht, Heupziekte, Hersenschudding Slapelo-osheid,
Vallende ziekte Zonnesteek,
Koorts. Malaria.Bloedarmcede ,
Kinkhoest Melaatschheid.
Pokken. Beri-1Seri. Cholera.
Ind. spruw. Gele-, knokkel- en
Zwartwaterkoorts. Bloedverlies en methode van stremmen.
A ntiseptische methode om
wonden te behandelen. Vexbandleggen. Practische heelkunde. Oog, Oor. Keel, Neus.
On g elukken. Drenkelingen.
Steken. Beten. Vergiftiginu,
Zwachtels. Breuken.OntwriAtin Voeding. Inject
ies.
Maten. Gewichten. Doseering.
Uitrusting. Genees- en verbandmiddelen. De latijnsche
bena,mingen der geneesmicicielen enz. enz.

tegen

J. HENDRIK VAN BALEN II. Het Stantsbeleid V. Thorbecke

OM DE HERTOGSKROON

GENEES-

KEELPIJN
Beter dan eenig ander fabricaat.
()ider voortdurende contrOle van H.II. Medici.
Verkrijgbaar in *flacons van f 0.40, f 0.70, f 1.—
In tabletten vorm per Boos van 36 tabletten f 0.40
f 0.70
n
72
f
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Prijs f 2.50,
door elken boekhandel verkrijgbaar.
Pro'peetus met volledige inhoudFopgave op aanvrage gratis verkrijgbaar bij

Uitgevers 1111j. „Nederlan4"
's-GRAVENHAGE.

FAIRRIKANTEN:

H. N. van SCHAIK & Co. den Haag (Holland)
Verkrijgbaar biJ alio voorname

H.H. D. ogistui En Comestib:es handelaren.

Vertegenwoordigers gevraagd.

DEN HAAG.

URKEN

K L. v d. HILST & ZONEN.
DEN HAAG,

ANVERS,

Vitgevers Maatschappij
„NEDERLAND"

(Holland).

(Belgique.)

Opgericht 1845.

=NM

HARTMAN & Co.
BUITENHOF 48. 's-Gt RAVENH I GE.
Belasten zich met den aan- en verkoop van Effecten,
sluiten Prolongati o n en Beleeningen, koopen Coupons,
openen Rekening-Courant en Cheque-Rekening, koopen en verkoopen vreemd geld, fourneeren cheques en
wissels op het Buitenland en de Oost- en WestIndische Kolonien, nemen Belden a deposito, belasten

zich met de administratie van vermogens.

PRETORIA.

Iloofclkantoor:
L. Voorhout 64 - 64a. Den Haag.
Telegramadres : NELERLAND.
Telefoon-Internationaal 627

Uitgevers,
Importeurs, Exporteurs
en

Inkoop-Agenten.
S.peciaal Correspondentschap
voor Nederlanders in dm
freemde.
Nederlanders in den vreemde kunnen
door tusschenkomst van de UitgevNers
Mij. ,Ned,land, trgen rnatige &Aumissie, alle cicor hen gewenschti agttkelen t n benoodigdheden, onvers4idig
van welken aard of hoeveelheid betrel ken en ook aan bkedverwanten 'en
vrienden Lij verjaardagen cf anclere
gelegenheden gesehenken does
tOeComen.

Affemmumemommisdillika■
TRADING Co. LATE.

TRADING Co. LATE.

PERRY & Co.

PERRY & Co.

6 Hoogstraat 6

6 : : .Hoogstraat 6

RIETEN- KOFFERS. RIETEN KOFFERS.
RIETEN KOFFERS. RIETEN K.OFFERS.

LICHT. SOLIJ3E. 70 pCt. vrachtbesparing.

LEEREN KOFFERS.
LEEREN KOFFERS.

LEEREN 1:OFFERS.
LEEREN KOFFERS.

IJZEREN KOFFERS.
LIZEREN KOFFERS.

LIZEREN KOFFERS.
IJZEREN 1■TOFFERS.

HANDKOFFERS.
H.A:NDK(1TERS.

Van of f

I

HANDKOFFERS.
IIANDKOFFERS.

3.— tot f 60.—

LEEREN KOFFERS.
LEEREN KOFFERS.
IJZEREN KOFFERS.
IJZEREN KOFFERS.

'S-GRAVENHA G E.

De Maatschappij voor Hypothecair Crediet
in Nederland,
gevestigd te 'sGRAVENHAGE, Molenstraat 39.

Geplaatst Kapitaal f 1,500,000.
waarop gestort f 300,000.—,
Gezamenlijke reserves op 1 Juli 1903 f 269,371.—.
De Bank verstrekt als eerste hypotheek geld op huizen en landerijen en geeft 4 pet.
pandbrieven nit in stukken van f 1000—, f 500.— en f 100.—.
Inliehtingen te bekornen ten kantore der Bank.
De Direetie:
Mr. D. VAN HOUTEN.
Mr. J. D. TEN BRUGGEN CATE.
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Niet in den Handel.
Verschijnt maandelijks.
Voor Belgt6 :
postabonnement frs. 2.75
ADVERTENTIRN.
25 Ct. per rep.
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Amine Lidmadtschn
by de

Groepssecretarissen

1 ,-1
7

Ultgevers-Maatschappil Nederlattd".

Gravenliage, Dordt, Pretoria.
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of het Algemeen
Secr. te Dordt.
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Groep Nederland : Prot. Mr. W. VAN PER VLUGT. roorzitter, Leiden Dr. H. J. KIEWIET
.IONGE, Onaer-I row .zitter, Dordrecht ;
P. J. DE KANTER, Secretaris- Penningineekter , Dordrecht, Jhr. Mr. 0. VAN NISPEN TOT SEVEN ■ ER, Nijmegen.
Voor Groep Belgie: Prof. Mr. JULIUS OBR[E, Gent; G. D. MINNA MT, Geni ; L. H. SMEDING, Antwerpen, J. DE VRIENDT.
Schaerbeek bij Brussel.
Voor Groep Ned. Oost-Indie: Jhr. 0. VAN DER WLICK ; J. M. PIJNACKER HORDIJK ; Mr. C. Th. VAN DEVENTER ; H. D. H.
BOSBOOM, alien te 's-Gravenhage.
Voor Groep Suriname: Jhr. Mr. J. L W. C. VON WELLER, Rotterdam ;
H. V. Graaf VAN HEERDT 'TOT EVERSBERG, 's-Gravenhage

Alle stukken betreffende NEERLANDIA te zenden aan den jeer C. VAN SON, Dubbeldam btj Dordrecht.
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SMIT KLEINE .

Vlaamseh - Hollandsch - Afrikaansch - Nederlandsch. --- Prof. Hector Treub
1NHOUD : Aan Handelaars ell Neringdoenden.
NEDERLAND (Vergadering van het Bestuur van Groep Nederland.) ---- VLAANDEREN,
en Marcellus Emantsover de Nederlandsche Taal.
door J. S. WILLEMS.) - Zum-AFRIKA (Wachter
(Berichten. - De Nederlandsohe Spoorweg en Verzekeringmaatsehappijen
Een
OUST EN WEST (De Verindisching van ons Nederlandsch. -- Ned. Taalcursus voor den Inlander.
wat is ervan den nacht
ALLERLEI
Nederlandsch Tildschrift
or den Inlander.
Het Ned. Lied te Batavia, door J. W. 1ZoEssiNuu VAN ITERSUN
- NIEUWE LEDEN.

MEDEDEELINGEN. - ADVERTENTIiN.

Aan Handelaars en Neringdoenden.
_

I

n de laatste vergadering der Groep Nederland van bet
Algemeen Nederlandsch Verbond is aa,n het Groep
sbestuur opgedragen zich te wenden tot den wink ,lhandel, en verder tot alien die krachtens hun vak zich
openlijk of bij rondzendbrief tot het publiek richten.
Het geldt de dwaze en verderfelijke gewoonte flat Nederlandsche mannen van zaken zich tot hunne Nederlandsche
klanten wenden in een vreemde of gedeeltelijk vre emde taal.
voornamelijk Fransch en Engelsch. Het eerste, geheel in
vreemde taal is wel het toppunt van dwaasheid , dat ge en
nadere afkeuring behoeft.
Ilij het gebruik van Nederlandsch zijn er vreemde woorden
die moeilijk kunnen worden vermeden, maar die zijn be-

woorden als sport, manufacturen,
trekkelijk zeldzaam
leverancier, artikelen enz. zijn Nederlandsch geworden. Het
onze taal woorden en
misbruik echter begint wartr wij
uitdrukkingen hebben die volkomen het bedoelde weergeven.
Er is geen enkele geldige reden waarom zouden spreken
van boulangerie, patissier , coiffeur, entrée , fournisseur de
la Cour, tailor, en gros, en detail, pain de luxe, objets d'art
zoovele andere — plaats van bakkerij, banket- of
pasteibakker, kapper, toegang, hofleverancier, kleermaker,
in het groot, in het klein, fijn brood, kunstvoorwerpen enz.
Men behoeft slechts de winkelstraten door te wandelen
•
getroffen
de dagbladen in te zien, om overal te worden
door wat noodeloos vreemd, niet eigen is.
Fa. is geen schuld zoozeer, maar misverstand. Er mag
een tillzijn geweest dat het publiek zich werkelijk ver-
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gaapte aan al die uitheemschheid, nu is dat niet meer zoo.
Integendeel, het wekt tbans biej het denkende publiek afkeer,
omdat het onecht, in elk geval oneerbiedig is. Want wij
alien Nederlanders, hebben groote verplichting aan onze
taal. En de sleur zou bewerken dat wij onze taal bedierven.
Vooral omdat wij een klein yolk zijn, maar niet te klein
om wat te beteekenen, moeten wij hoog houden wat ons
gemeenschappelijk kostbaar bezit is : onze taal.
HetAlgemeen Nederlandsch Verbond telt bijna vijfduizend
le it zeker drieduizend gezinnen vertegenwoordigend. Het
is een ma '11 geworden en zet vastberaden den strijd voort
voor onze stambelangen. Het doet dat zonder overdrijving,
als het kan enkel door overreding als het moet, door
andere middelen. Het doet dan ook eenberoep op u, als
landgenoot. als Nederlander, om, als gij de gelegenheid
daartoe hebt, te bewijzen, dat gij in betamelijkheid tegenover onze taal niet te kort wilt schieten. Van minderwaardigheid dier taal kan wel geen sprake meer zijn, sinds onze
Koningin en Koningin-hoed
haar als hoftaal in eere
hebben hersteld, evenals Prins Hendrik, door Haar steun
aan het A. N. V. instemming met zijn beginselen bebben
betoond. Sinds dien gelukkigen omkeer moet het voor ieder,
dus ook voor u. een ernstig streven zijn om onze taal, waar
gij kunt, zuiver te houden.
Het kan voorkomen dat gij niet weet op welke wijze U
in hetNederlandsch duidelijk nit te drukken, want door
het lange misbruik klinkt zoo dikwijls het eigen wooed
vreemd. De Secretaris van de Afdeeling uwer woonplaats
zal u clan gaarne ten dienste staan. Overdrijving, het zij
nog eensgezegd,
•
zal ook hl niet willen. Wat het A. N. V.
vraagt is enkel wat mogelijk
noodig is.
EENDRACHT MAAKT MACHT !
*

b •

Vlaamsch

Hollandsch
Afrikaansch
Nederlandsch.

rof. Aug. Vermeylen, de bekende Vlaamsche schrijver,
heeft in Vlaanderen, het aantrekkelijke maandschrift
van de jonge Vlaamsche schrijvers, een pleidooi geleverd voor bet gebruik van gewestelijke taal in de nieuwe
Vlaamsche letteren, gelijk 'ti'n Streuvels, Teirlinck en de
het plegen. Het is bun goed recht
al de
beweert hij
en het Nederlandsch zal er slechts wel bij varen, aangezien
zijn taalschat er door verrijkt wordt bovendien, bet behoud
van het Nederlandsch als algemeene taal voor den Nederlandschen stain is er Mee gemoeid.
Aan het slot van zijn betoog zegt prof. Vermeylen jets,
dat ons bizonder getroffen heeft, omdat het zoo geheel van
Zuid-Afrika. Gelijk
toepassing is op het taalvraagstuk
Belgie het Fra,nscb, streeft in Zuid-Afrika bet Engelsch er
naar, het Nederlandsch zoowel het Hollandsch als het
Afrikaansch — te verdringen. Gelijk in Belgie onder de
Vlamingen, zijn er in Zuid-Afrika onder de Afrikaanders
tweepartijen, waar an de een voor de rechten van de gewesteNke taal opkomt en de antler het Hollandscb, althans
als de zoogenaamd beschaafde taal, gehandbaafd wil hebben.
Er isechter verschil. Het Hollandsch is in Zuid-Afrika

p

„In 't vraagstuk, dat ons thans bezighoudt mag men het
gewicht der taaleenheid niet gering schatten. Dat ma g de
Vlaming minder dan wie ook. Want in Belgie staat hiej
tegenover een machtigen tegenstrever : het geldt hier de handhaving en verspreiding van het Nederlandsch, tegenover een
Europeescbe omgangstaal, die ons door de staatsinstellingen
en bizonderlijk door 't onderwijs nog te veel wordt opgedrongen, en wier oppermacht gebroken rnoet, om de gezonde
ontwikkeling van ons volkswezen. Bleek het gebruik van
dialect een symptom van innerlijke ontbinding, en In en
we den ruggesteun van Holland ontberen, dan zou de rol van
't Nederlandsch op onzen grond zeker gauw uitgespeeld zijn.
„Daarbij, als we ons doel willenbereiken, da hebben we
nog heel wat anders noodig dan een goede literatuur : een
volledig Vlaamsch geestesleven moot hier den geheelen mensch
omvatten, en zonder de Hollandsche intellectualiteit, die al
zoo hoog staat in de Europeesche beweging, geraken we
daartoe niet. Het is onze plicht, den verstandelijken invloed.
van Noord op Zuid voortdurend te versterken, en 't ware
iii dat opzicht een vreeslijke achteruitgang, moesten Hollandsch
en Vlaamsch eons tot twee verschillende talen worden.
„. . . Elk land geve het zijne, it elk gewest hale men
bet beste, en al het leefbare • we zullen nooit woorden
genoeg hebben, er zullen nooit genoeg stemmen zijn, om al
de rijke verscheidenbeid van dit stuk aarde, van dit stuk
menscbelijkheid uit te zingen ..... Zoo worde dan onze
taal een trouw vole be
beeld van ons wezen, ja, eindelijk
een algemeene, echt-nationale taal: niet meer het Hollandsch,
maar het Nederlandsch."
•

*

Bovenstaand rondschrijven is gezonden aan alle Afdeelingsbesturen van Groep Nederland met verzoek het te doen toekomen aan haiidelaars neringdoenden. Exemplaren tot elke
hoeveelheid kunnen door de Afdeelingen zoowel als door
algemeene leden van Groep Nederland ter verspreiding worden
aancrevraaud
Z7,

meer in het gedrang dan in Belgie en de taaleenheid van
den Nederlandschen stam loot ginds meer gevaar dan bier.
Daarom komt het ons voor, dat wat prof. Vermeylen
ditverband voor de laming' schrijft, voor de Afrikaanders
nog wel zooveel overweging verdient. En omdat hi een
voorstander is van de gewestelijke taal, eft zijn pleidooi
voor taaleenbeid te grooter klem. Nu laten wij verder den
Vlaamschen hoogleeraar aan bet woord.

Professor Hector Treub en Marcellus Emants
over de Nederlandsche Taal.
In de Hollandsche .belie van 14 Oct. schreefprofessor Hector
Treub naar aanleiding van het jongste Vlaamsche natuur- en
geneeskundig congres :
„Wij hebben het bier in Nederland tegenwoordig druk over
het behoud van onze taal. Als daarvan sprake is, denkt iedereen
aan Zuid-Afrika en aan wat daar Hollandsch heet. Maar aan
wat vlak bij ons gebeurt, daaraan denken wij niet veel. En toch
daarginds in Vlaanderen, daar valt een Nederlandsch to bewaren
en te steunen, zoo zuiver dat wij er jaloersch van molten zijn.
Jaloersch ben ik dan ook inderdaad weer geworden van de
moeite,
die de Vlamingen zich seven hun taal zuiver to houden.
Voor die jaloezie bestaat, helaas ! gegionde reden. Terwijl daarBinds hemel en aarde bewogen wordt om in eigen zuivere taal
hooger onderwijs to molten geven, bekommeren pier Regeering
denkt men
en individuon zich niets om de landstaal. Overdrijvin g ,
misschien. Volstrekt niet en ik zal bet bewijzen.
Daar is maar een land ter wereld, waar het toegestaan wordt,
dat een hoogleeraar zeven, acht, twintig jaar lane in een vreemde
taal onderwis
geeft. Dat land is Nederland. Wanneer men een
J
vreemdeling, onverschillig uit Welk land, eens groote oogen wil
laten opzetten,
dan behoeft men hem dat feit maar te vertellen.
Instinctmatig begint hi' met te antwoorden: dat geloof ik niet,
dat kan niet. Wij weten maar al to good dat het wel kan.
„ Wiens brood men eet, wiens wooed men spreekt" is een
cynisch spreekwoord.
psychologiscb niet onjuist, maar toch
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Maar „wiens brood men eet, wiens taal men spreekt" lijkt mij
een voorsehrift van de meest elementaire burgerlijke beleefdheid.
Hen, die dat vergeten, moeht toch de gestelde overheid waarlijk
wel in het belang onzer taal, de krachtigste steun van ons yolksbestaan, onder het oog b1 en dat dit niet aangaat. In stele
daarvan worden delinquenten op allerlei wijze en in elk opzieht
rgetrokken boven de landskinderen.
voo
oe, Jan Salie, word eens wakker!
T
Dat ook de individuiin niets seven om de zuiverheid der taal,
bewijst het Bargoensch dat o. a. wij medici spreken sehrijven,
Het is al geen mooie taal, tengevolge van de vele onvermijdelijke
kunsttermen, maar als men dan de germanismen hoort, waaraan
wij ons sehuldig maken, dan rijzen de Karen te beige.
Wij alien struikelen dagekijkseh in velen, zoo luidt de tekst,
als ik mij niet vergis. Dat ook mij weer germanismen, gallieismen
en barbarismen ontsnappen dan mij lief zijn, weet ik maar al
goed. Maar ik kan toeh gerust verklaren, dat ik moeite doe
te
mijn taal zoo zuiver mogelijk te houden. 1 ) Dit laatste nu kan van
tai mijner ak- en ambtgenooten niet gezegd worden, en ik
betreur dat in de hoogste mate. Wanneer zij eens een Vlaamseh
atur- en geeeskundig
eongres
gingen bijwonen en zich lieten
n
n
u
inliehten omtrent den taalstrijd, die daar Binds gestreden -wordt,
missehien, meer dan tot nu toe, bedenken welke
dan zouden
vooral een eigen zuivere taal heeft."
waarde een eigen taal
De beer Mareellus Emants, zijn instemming betuigend met veel
wat prof. Treub zegt, verklaart in de Hollandsehe Lelie van
28 Oet. zieh niet te kunnen neerleggen bij het eerste gedeelte
van de besehuldiging.
Hij zegt :
„ Het is, dunkt beslist onjuist, dat witj Noord-Nederlanders
niet veel denken aan hetgeen in Vlaanderen gebeurt. Vlaamse
romans en gediehten worden moor m Noord- dan in ZuidNederland gelezen. Op de letterkundige kongressen, om de beurt
in Noord- en Zuid-Nederland gehouden, voeren de Vlamingen
waarlik niet het laagste woord. Voor menige Noord-Nederlander
bestaat een gewichtig bezwaar tegen bet aanvaarden van de
Kollewijnse sehrijfwijze in de omstandigheid, dat de Vlamingen
er niet aan willen, en al berust deze fuelling op , ;en overdrevenwaarde-hechten aan bet luidruchtig driven van een enkele groep
Vlamingen, bet bewijs wordt er toch weer door geleverd, dat
Zuid-Nederlandse
zieh zeker bier niet te weinig o m
men
broeders bekommert. Ten slotte kan ieder lid van het Algemeen
Nederlands Verbond weten, dat dit verbond er voortdurend naar
streeft, de banden tussen al de Nederlands-sprekenden (en waarlik
niet bet minst tussen Noord- en Zuid-Nederlanders) nanwer toe
te hales. 2)
En wat nu aangaat de zuiverheid van het Nederlands in
volgens prof. Trenb,
Vlaanderen, een zuiverheid waarvan
, dat
er op die zu
jaloers moeten zijn . .
. geloof
ikzuiverheid
heel wat of te dingen valt, al Beef ik dadelijk toe, dat de Vlamingen betzelfde van oils en niet zonder reden beweren.
Bj bet laatste onderwerp bet eerst stilstaande vestig ik de
aandacbt op bet boek van Cyriel Busse „Daarna". Over de
kunstwaarde van deze roman hebben we bier niet te spreken
maar wie kan dit boek aandacbtig lezen zonder getroffen te
worden door de fouten tegen ons Nederlands tanleigen, waarvan
ditverhaal wemelt? En nu bedoel ik nog niet eens, dat de
sehrijver „dan" gebruikt, waar wij ,,toen" schriiven , of wijl "
waar terwiil" moet staan, maar vooral, dat hij zo vaak eenvoudig vertaald Frans geeft, bijvoorbeeld waar zegt, dat
iemand zich troost van iets. (se console de)
i j Wij alien struikelen in velen. ook prof. Treub, Zie zijn psplw/(,iych
de/iwpoifen. "RED.
e/cii/coaipe,
(Noot van den ]leer Emant): Van dit ye ' bond moesten Nederlanders lid zijn, die voor het 1)elioud van hun zelf,4,andigheid een par gulden
over hebben.
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Toeh is bet niet te looehenen, dat de Vlamingen wel eens
zuiver Nederlands spreken,
waar wij 't niet doen • maar over het
geheel genomen komt het mij voor, dat wij elkander weinig te
erwijten hebben. Het onderscheid bestaat alleen daarin, dat de
v
door-ons-gebruikte Franse woorden toevallig, andere zijn dan die
der Vlamingen. Zest de Noord-Nederlander a faire nemen",
aceuratesse", dan laeht de Zuid-Nederlander ons terecht
„
omdat die Frans-klinkende woorden niet eens Frans zijn maar
spreekt de Zuid-Nederlander van „drapeau" en „cort(',ge", dan
hebben wij het reeht te glimlaehen over mensen, die naar zuiver
Nederlands streven en niet eens sehijnen te weten, dat de Nedlandse taal de woorden vlag en stoet kent, die bij ons toch zeer
gebruikelik zijn.
Hoeftprofessor Treub dan ongelijk
zijn bewering, dat wij
onze taal ergerlik radbraken?
Helaas neon ! Wij doen 't dageliks in onze gesproken omgangstaal en wij doen 't al niet veel zeldzamer onze gesehreven
kunsttaal. Dezelfde Nederlander, die bloost wanneer hij betrapt
wordt op een font in het Frans, Duits of Engels, schaamt zich
in het minst niet te spreken van : „toe wouwe we nog 's na de
weie Haan kijke • maar in 't bos ware zukke slikkerige paaie."
Deze onversehilligheid your eigen taal is een noodzakelik gevolg
van onze zeer misplaatste nederigheid, die op elk gebied ons bet
edit Nederlandse van geringe waarde doet vinden • maar onruiddellik de zaak in de
gewerkt
hand
doormane
bet mane
streven van zo vele ouders om hun kinderen al vreemde talon
in te laten p orn pen door goeverneurs, goevernantes of bonnes,
eer die kinderen hun eigen
taal
g , waardoor het besef
oed
kennen
ill hen gesmoord wordt, dat een mens alleen in zijn eigen taal
zieb volkomen en beslist kan openbaren."

Vergadering van het Bestuur van Groep Nederland,
gehouden te Dordrecht, Zaterdag 17 October.
Niet zoozeer om de belangrijkbeid der dagorde als wel om
gelegenheid tot mondeling,-e ,t,Yedaehtenwisseling over de beste
wijze 0111 zoo bier te laude als naar buiten het Verbond aan
zi 1r doe] te doen beantwoorden, was deze bestuursvergadering
weder eens een verhengend bewijs van inuiger samenwerking en
tot dales komende werkzaamheid.
Gekomen -waren de dames dr. J. Aleida Ni-jland (Amsterdam)
en E. Baelde (Rotterdam) • de beeren : prof. W. van der Vlugt
(Leiden), Dr. J. B. Sehepers (Haarlem), Mare. Emants (Den Haag),
T11. Nolen (Rotterdam), Dr. P. V. Sormani (Nijmegen), Dr. IT.
J. Kiewiet de Jonge en P. J. de Ranter (Dordt), C. van Son
D ubbe I dam).
vergadering weed geleid door Dr. Kiewiet de Jonge, die bereid
isvoorloopig als voorzitter der groep Nederland op te treden.
Naar aanleiding van de notulen der vorige vergadering weed
0 in. de toestand in Konstantillopel besproken en de verwaehting
genit, dat de benoeming van :Thr. Van Eyseh tot zaakgelastigde
van H. N. de Koningin in Turkije Nederland ten goede zal
komen, vooral met het oog op de bedreigde belangen van Indii:.
Verde'. worden van versehillende zijden bezwaren ingebraeht tegen
de wijze waarop sommige Ned. Consuls bun ambt waarnemen,
tegen hun stelselmatige verwaarloozing of verlooehening der Ned.
taal, tegen bun gebrek aan samenwerking met de Nederlandevs
in hun omgeving.
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Het Nederlandsche yolk achter de Regeering heeft reeht op
de toewijding van ztlham . vertegenwoordigers in het Buitenland
ten bate van de Nederlandsche belangen.
()pdat het Alg. Ned. Verbond voortdurend nuttig werkzaani
zij voor die belangen, heeft het bij vasten wil en door zettendheid geld noodig.
Groep Nederland zal dit op den dufir aan de hoofdkas moeten
verschaffen. Dank zij het steeds wassend ledental en het uitmuntend beheer van den penningmeester begint onze groep zieh
flunk van dien plicht te kwijten. (De Groepsbegrooting voor 1904
eindigt althans met een bate vanpl. in. f 4000). De penningmeester
is daarvan zoo ten voile overtuigd, dat hij zelfs bij zijn begrooting
gerekend had op een uitkeering der Afdeelingen met een ledental
beven 100 van 4 / aan de AlgemeeneenKas
•
de vergadering
verzocht in dien geest een besluit te nemen.
Enkele bestuurders echter kwamen voor het goed recht hunner
afdeelingen op, verklaarden zich nit tegen een buitengewone
Bede aan de afd., maar oordeelden toch dat het. recht tot heffing
alleen lion worden verleend door de Algemeene Vergadering
in Mei.
Dientengevolge moest een bate van plm. f 500 voorloopig
geschrapt worden. De penningmeester rekent er echter vast op
dat de Mg. Verg. hem in dezen voldoening zal verschaffen.
Besloten werd verder nog een rondschrijven aan de Afdeelingen
to zenden met krachtige aansporing tot wekking van belangstelling in wider terwijl het Bestuur zal medewerken om
voor de Afdeelingen flinke sprekers uit Noord en Zuid te doen
o ptreden.
Den zendbrief aan handelaars en neringdoenden, waarvoor het
Bestuur een ontwerp zou indienen in opdracht der Alg. Verg.
vindt men als hoofdartikel in dit nummer.
Voor een propagandakaart voor de booten van stoomvaartmaatschappijert zal een prijsvraag worden uitgeschreven. De aanschrijvine aan Ned. Consuls in havenplaatsen om zich de belangen der
bemanning van Ned. schepen aan te trekkers zal in overleg met
de vertegenwoordigers van Rotterdam worden opgemaakt.
Belangrijk waren de mededeeliugen van den beer Nolen over
de werkzaamheden der Commissie tot inzameling vanboeken
voor Z. A. en overal elders waar de Ned. Stem met een boekerij
gebaat kan zijn.
In eon der eerste nummers van den nieuwen jaargang van
Neerlandia zal de Commissie uitvoerig verslag doen, wat van
de verplichting moge ontslaan den eerbiedwekkenden arbeid te
Rotterdam te schetsen. Genoeg zij het thans te vermelden dat
dit verslag een groote voldoening zal zijn voor alien, die door
boeken,
geld of andere given de Commissie in staat stelden zoo
hoogst nuttig werkzaam te zijn voor de bevestiging en uitbreiding der Ned. Taal in het buitenland.
In het bijzonder werd nog van gedachten gewisseld over de
beste wijze, waarop het Ned. lied in Z. A. de oppermacht der
Engelsche „songs" kan betwisten. De commissie is in die richting
al werkzaam en heeft zich in verbinding gesteld met uitgevers en
voordragers, kreeg o. a. van Abr. de Winter zijn werken ten
gesehenke en vroeg machtiging om 1000 stuks van het Yolksliederenboek der Mi j t. N. v. 't A. de volksuitgave, aan te
koopen. Waar het muziek en liederen betreft zal , men de voorlichting vragen van den heer D. Balfoort, voor den oorlog leider
van een invloedrijke R,ederijkerskamer in Z. A. Opnieuw werd
het plan besproken om een liederboek voor Z. A. samen te
stellen.
Over middelen om de Engelschevertaling van het bekende
bock van Joh. H. Been, (*) op groote sehaal onder de Neder-

Landers en NederlaaAsche afstammelingen in Amerika te verspreiden, werd ten slotte nog van gedaeliten gewisseld.
Het plan werd :ilgemeen toeg(juicht maar de beslissing aan
het H oadbestuur overgelaten.
De Secretaris der groep Nederland
C. VAN SON.
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BERICHTEN.
De leden van Groep B. (Belgie) die de minimumbijdrage 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 to nemen opdat het kwijtschrift, ook in hunne
afwezigheid, kunne betaald worden.
De leden van de Zuid-Nederlandsche groep, die de
minimum-bijdrage betalen en die dus Neerlandia als
postabonnement ontvangen, worden beleefd verzocht
voor al wat den besteldienst van dit blad betreft,
zooals klachten, adresveranderingen, enz., zich u i tslu itend te wenden tot hun postkantoor of hunnen
brievendrager. De andere leden gelieven te schrijven
aan den Penningmeester der groep : den heer
Eg. De Backer, Tan Hulthemstraat 52, Gent.
Nieuwe toetreders tot het Alg. Ned. Terbond, 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
j a a r, tegen Storting van fr. 2,75. Enkel zij die verlangen beschermend lid te worden, wezen zoo
goad het te laten weten aan den Penningmeester, met
opgave van het bedrag, dat zij jaarlijks wenschen te
storten.
De Nederlandsche Spoorweg- en Verzekeringmaatschappijen in Beigiê.

In

(*) The History or a Dutch Boy (Withop). translation by Roger Acton.

de twee laatste nummers van „Neerlandia" wordt er op
gewezen hoeveel onverschilligheid de Nederlandsche Spoorweg Maatschappijen hier te lande voor Nederland's taal
, aan den dag leggen.
„Ik wil hier mededeelen wat men daaromtrent te Brussel op„merken kan.
Er zijn voornamelijk twee bureelen van Noord-Nederl. Spoor„wegen. In de Hendrik Mausstraat bevindt zich dat van de
„Hollandsche Spoorweg Maatschappij". Men leest er op de deur„ruiten : „Renseignements, --- ouvert de . . ." enz. ; op kleine
„plaatjes : Guides, plans, cartes it la disposition du public, —
„Guide pour la Hollande remis gratuitement aux voyageurs." ----„ Verder : „Voyages en Hollande; -- Chemins de fer Hollan„ dais • -- Compagnie des Chemins de fer Hollandais • — Flollandsche
„Spoorwegnmatschappj
i -- Agence de la Stoomvaartmaatschappii
„Nederland" ; -- Amsterdam, Bruxelles, Genes, Indes Neerlan,,daises -- Billets de passage pour toutes destinations, enz.
„enz." Kortom, van al de opschriften is er niets Nederlandseb,
,niets dan de nemen der Maatschappijen waar de agent vertegen„ woordiger van is.
„In het bureel is er eel.' loopjongen, die op den kraag van
„zijn burs drie gulden letters draagt : C. F. H. (Chemin de fer
„Hollandais.)
„Een paar maanden geleden gelastte ik een persoon bil bewusten agent een brief te dragen om inlichtingen te vragen
„
„nopens een reis in Nederland. De brief was in 't Nederlandsch
„gesteld ; de drager kende zeer weinig Fransch. Hi' sprak dus
„Vlaamsch met den bediende, die hem antwoord gaf in dezelfde taal,

ember of the Netherlands Literary Society, New-York.

,maar wat werd hem ter hand gesteld? Een antwoord „geheel
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in 't Fransch" ; het schrijfpapier had eon Fransch opschrift, de
„omslag evenzoo, het adres was in 't Fransch : bij dezen brief
„werd gevoegd een klein hoekje „Guide pour la Hollande" geheel
„in 't Fransch !
„Het ander bureel is dat der „Nederlandsche Staatsspoorwegen ' '
„Noordlaan. Daar is het met onze taal al niet beter gesteld. Op
„de twee groote vensterruiten is alleen in 't Fransch te lezen :
„ Exploitation des chemins de fer de l'Etat Neerlandais :
agent
„general ; — service direct ;
ouvert de . . . a . .
Com„
pagnie de Naviga
tion maritime , enz. ccur.
„
Binnen ziet men, behave ecui derlandsche
ge Ne
gidsen en
„prijslijsten, platen voorstellende groote zeoschepen. met een
„ Fransch onderschrift, inlichtingen van alien card op kartonnen
n plakkaarten geschreven in 't Fransch, ja zelfs in 't Duitsch en
;t Engelsch, maar „niet"
't Nederlandsch !
„ Zooals men ziet houden de agenten van Hollandsche spoor„ wegeu hier te Brussel, Neerland's taal zeer weinig in core.
„Meenen die heeren dat Brussel in Frankrijk ligt?"'
Aldus letterlijk luidde een schrijven dat wij aan de Redaetie
van Neerlandia nu zes jaren geleden toestuurden en dat in het
Augustus-rummer 1897 word opgenomen. ( -hider den indruk
van het hekende „de aanhouder whit" stellen wij opnieuw daze
onnederlandschheden aan de kaak. Want is er sedert 1897 verandering gekomen? Och ja, de muren en vensterruiten zijn met
nog wat meer opschriften versierd g,eworden en de wander in
de binnenkamers zijn met vole nieuwe „pancartes- en „affiches"
hehangen. Men leest er nu nog bij : „Carnets de voyages prix
reduits,
Ferme dimanches et jours
Billets
pour Londres et Flessingue — Voyages en Hollande, abonnements,
etc. — Carnets de 5000, 1000, 500 kilometres — Billets do
passage pour New-York et les Irides Neerlandaises". En de
Maatschappij der Hollandsche Staatsspoorwegen draagt nu nog
meer dan ooit den welklinkenden naam la mode" Conn
pour l'Exploitatiou des ehemins de l'Etat Neerlandais. Van de
Nederlandsche taal is niets te vernemen of to zien.
En dat doze spoorwegmaatschappijen er cone zonderlinge leer
op na houden zake (de taal van hun land is Diet moeilijk te
bewijzen : Ann personen en vereeni gin gon welke zich aanbieden
om inlichtingen over Holland en de reizen aldaar, word t een
boekje in de hand gestopt mooi gedrukt en praehtig met zichten
opgeluisterd, en daarin lezen o. op bladz. 10 volgende
ketterij : „La langue Hollandaise a les plus grandes affinites aver
le flamand, derive des idioines germaniques. Pen de personnes
peuvent titre
memo de comprendre le Hollandais qui West
guere employe au dehors royaume. Heureusement le voyageur
trouvera partout, 011 a poll pres des personnes parlant francais,
an laic ou allemand". De Nederlandselie taal bestaat riot voor
die lni ! Hoogstens Hollandsch eon dialect van oud germaansche,
afkomst, jets als 13retoensch of Bask in Prankrijk ! Waarlijk, het
is Diet mogelijk een beter wapen de handen onzer vijanden
alhier to geven, en de Vlaamsche d. i. deNederlandsche beweging
to stuiten!
Na de Nederlandsche spoorwegmaatschappijen. die dits In
Brussel groeien en bloeien in zuiver anti-Ne,derlandschen geest, is
het ons noodig ook eenige
woorden to zeggen omtrent de Nederlandsehe verzekeringmaaischappijen bier gevestigd. In de laatste
jaren is in Belgii l en to Brussel de verzekering, vooral deerzekering op het leven, aan de orde van den dag gekomen. De
hoogere Standen evenals degegoede bur gers zijn grootendeels
de klanten van de groote Amerikaansche en Engelsche firma's
die reeds vroegtijdig in onze hoofdstad filial en had De
De kleinere
man. kleine burgerij en werklieden, laten zich verzekeren tegen
ongelukken, overlijden, enz. meest door Nederlandsche CompagniOn. Zij geven olke week zooveel aan den agent die zijne rondo
maakt. De Hollandsche verzekeringsmaatschappijen hebben zich
Elan ook op buitengewone yvijze nitgebreid.
•
De „ Utrecht",
de
„Dordrecht", de Maatschappijen „Phoenix" en „de Nederlanden'',
de „ Algemeene Nederlandsche verzekeringsmaatschappij" enz. En
nu zou men mogen verwachten op verzekeringsgebied, waar het
geldt standen der he y ]kin g te winnen en zaken te maker
met het eigenlijke Brusselsche werkvolk, dat tot hedon toe in
mere en ziel Vlaamsch is gebleven, de Nederlandsche taal zou
wordengebezigd, steeds op d( e eereplaats. Helaas daarvan is niets !
Hier alweer zijnopschriften Fransch, zelden komt er geen een
woordje Nederlandsch bij ! Wij lezen op de bekende De Brouckeri
p lants : „Societe Generale Neerlandaise
Rentes viageres —
accidents
siege social Amsterdam -- juridiction des tribunaux
beiges grele flotations d'enfants". Van Nederlandsch hij doze
„Societe" goer iota ! En de hoofden zijn hokendevrienden en
ieveraars voor onze shim- en taalbelangen !
Kalenders, bookjes, prospeetussen. berivilten. worrier hi'
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zenden order hetpubliek verspreid en zijn door awns in het
Fransch alleen opgesteld. Soms wordt er, zoo „Phoenix" en „de
Nederlanden", van beide talon gebr
uik gemaa
kt enkele stukkeu ,
maar dan nog heeft de vreemde taal
het Fransch
de eereplants en het leeuwenaandeel, de taal en van do groote Yolksmeerderheid, en van de maatschappij
het Nederlandsch
konit als asschepoester achteraan.
Opmerkelijk is dat sommige dozer maatschappijen als agenten
hoven landgenooten, de Hollanders, en de bevolking waarin
zij werken, de Belgen, Franschen verkiezen ! Het is ongelooflijk
maar toch waar : wij zijn hekend met een vijftal Franschen to
Brussel gevestigd, die als agent of beambte van de Hollandsche
verzekeringsmaatschappijen eene zeer winstgevende broodwinniug
hebhen.
Een auderen keer eons over de talrijke Hollandsche broeders
die hier in Brussel handel komen driven.
Brussel.
J. S. WILLEMS.
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Wachter, wat is er van den nacht?
In de Kaapkolonie wordt weldra de verldezing gehouden
voor den Wetgevenden Raad, te vergelijken eenigszins met
de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Nederland ; die
voor de Wetgevende Vergadering, de Tweede Kamer dan,
volgen eenige weken later.
Deze verkiezingen zijn van groot gewicht. gezaghebbende Engelsche bladen beeft men bilj berhaling de
meening uitgesproken kunnen zien, dat de naaste toekomst
van Zuid-Afrika voor een good deel van den uitslag afljangt.
De twee partijen, die tegenover elkander staan zijn do
Zuid-Afrikaansche partij en de progressieve partij. De ZuiclAfrikaansche partij omvat de oude Afrikaander partij, dat
is depolitieke groepeering van de led en van den Afrikaander
Bond, en hun nieuwe, meest Engelsche bondgenooten. De
Afrikaander partij bestond grootendeels uit Hollandsche Afrikaanders of misschien juister Hollandsch sprekende Afriaanders Er waren wel enkele Engelschen bij aangesloten, maar
doze vormdeneen kleine minderheid.
Nu is dat anders geworden. Ten deele om taktische
redenen wijl de Afrikaanders gevoelden, nieuwe bondgenooten noodig to hebben — ten deele, omdat zi in het
belang van de Kaapkolonie Zuid-Afrika in het algemeen
eenpartij op breederen grondslag gewenscht achtten, hebben
de voormannen der Afrikaanders hun partij uitgezet. Loden
van de Zuid-Afrikaansche partij — deze naam word aangenomen, omdat de naam Afrikaander to veel aan het
Hollandsche karakter herinnert konden alien worden,
zoo besloot men, die in Zuid-Afrika zijn geboren of er
zich blijvend gevestigd hebben, alien die Zuid-Afrika beschouwen als hun vaderland.
All verschil van nationaliteit is dus beslist opgeheven ; goon sprake meer van Hollandsche Afrikaanders, en
Britten of Ieren, Duitschers of wat yolk ook, maar ZuidAfrikanen. Hun all er do el is Zuid-Afrika voor de ZuidAfrikanen op te eischen, met eerbiediging evenwel van de
Engelsche vlag. In aanhankelijkheid aan het Britsche
verklaren de leden dozer partij,
en zij voor geen andere
onderdanen van koning Eduard onder.
Tot deze nieuwe partij clan behooren nagenoeg allen die
nog steeds de Afrikaanders bij uitnemendheid heeten •; nagnoeg, want er zijn er die al sedert lang lid zijn van de
partij, de progressieven; doze zijn echter weinig in
En el
En dan is er een
(ietql. en hun invloed is utters uerino.
b
heele schare Engelschen en Zuid-Afrikanen van Engelsche
afkomst die zich bij haar hebben gevoegd ; gezwegen van
het kleine aantal mannen van anderen landaa,rd.

138
Da heeft de oorlog gedaan. Niet alleen de Afrikaanders
hebben het onrecht, den republikeinen geschied , gevoeld,
maar ook vele Engelschen, trouwe zonen van het Britsche
Uijk, waren in hun trots op hun land en in hun rechtszin
gekrenkt. Misschien meer nog dan de oorlog heeft eater
de krijgswet in de Kaapkolonie, het onherstelde onrecht,
tegenover de Afrikaanders die Diet aan den opstand hebben
deelgenomen aan vele loyale Engelschen zelf onder die
kriigswet bedreven, hen tot de Afrikaanders gevoerd.
Dan is de aanslag, dien Lord Milner met de progressieven tegen de grondwettige vrijheden der Kaapkolome
beproefd heeft, oorzaak geweest, dat vele Engelschen met
de Afrikaanders front hebben gemaakt tegen het gevaar dat
•
hen gemeenschappelijk
bedreigde dat zij nog niet geweken
achten.
Er zijn nog andere redenen, die Afrikaanders Engelschen
illZuid-Aflikaansche partij bijeen hebben gebracht. Meer
en meer gaat men in heel Zuid-Afrika het gevaar zien van
de macht der groote kapitalisten, die alles aan hun belangen
dienstbaar maken. Het komplot tegen de onafhankelijkheid
der Zuid-Afrikaansche RepubEek, dat op naam van Rhodes
en Jameson staat al het gekuip tegen de Republiek, dat
tot den oorlog geleid heeft, en, sedert de vrede gesloten is,
hetpolitieke g,eknoei in de nieuwe kolonien wijt men aan de
groote financiers, die om de eigenlijke bevolking van het land
en de toekomst van Zuid-Afrika weinig geven, maar alleen
hun ondernemingen en l` 1 '' dienen. Welnu, in de progressieven van de Kaapkolonie herkent men de vertegenwoordigers van die geldpartij.
Dat is een reden, waarom zoovele Engelschen nu met de
Afrikaanders gemeene zaak maken. En weer een andere, dat
de twee partijen, ondanks nieuwe geschillen, altijd nog
den stria belichamen van het platteland tegen de steden,
van het binnenland tegen de kust, van den landbouw tegen
halide' en scheepvaart.
Engelschen hokken meest samen
in de steden, in de rote havens, de Afrikaanders
•
wonen
meestverspreid over het land. Er zijn vele Engelschen die
met deAfrikaanders voor de belangen van den hoer• opkomen.
Ziedaar eenige redenen aangegeven, waarom de Afrikaanders
zooveel bondgenooten hebben gewonnen onder hulloude
tegenstanders. zij mogen blijde zijn voor die hulp. Want
aan zich zelf overgelaten, liepen zij groote kans het pleit
te verliezen. Immers is het aantal kiezers uit hun midden
sterk afgenomen. Wegens rebellie
en men weet hoe ruim
de Engelsche overbeid dat begrip heeft opgevat
zijn er
duizenden
van hun stemrecht beroofd. De•
vraag is of het
aantal Engelschen die tot de Zuid-Afrikaansche partij zijn
toegetredendat verlies goed maakt.
Dan zijn er nog ettelijke duizenden Indiiirs en Kaffers
die hetkiesrecht hebben, en "mar hun stem dingen ijverig
beidepartijcn. Naar 't schijnt kunnen de progressieven op
de stemmen
der Indii;•rs rekenen en zeker wel op een deer
der Kafferstemmen, maar op een ander deel van deze rekent
de Zuid-Atrikaansche partij.
Gelukt het de progressieven, in den Wetgevenden Rand,
waarm tot nog toe de partijen ongeveer tegen elkaar opgewassen . waren, een meerderheid te verkrijgen en later de
Zmd-Afnkaansche meerderbeid der Wetgevende Vergadering
eenprogressieve meerderheid te veranderen, dan broken
er voor de Afrikaanders booze dagen aan. Chamberlain, die
aan Lord
• geweigerd heeft de grondwet der Kaapkolonie
Milner
te schorsen, is afgetreden en Milner is gebleven. Voor
Chamberlain is een weinig beteekenend man in de plaats
gekomen, die wel Diet tegen Milner op zal kunnen. Zal dan
de in trekking van de grondwettige vrilheden der Kaapkolonie
nog verhoed kunnen worden
Maar al kwam het daartoe niet, het eerste wat de progressieven zullen doen — dat staat wel vast — is een hermdeelmg van de kiesdistricten der Kaapkolonie zoo, dat
een meerderheid voor de Afrikaanders of voor de ZuidAfrikaanschepartij voor ran el tijd onmouelijk wordt
gemaakt. Dan volgt allicht de inhjving van eenige
stukken der Kaapkolonie, Kimberley o. a bij. den Vrijstaat,

zoo dat de Boerenmeerderheid in dit land voor een meerderheid van Engelschen plaats maakt. Dit heeft voor de groote
kapitalisten meteen het voordeel, dat de diamanten van
Kimberley niet belast worden, gelijk de Zuid-Afrikaansche
verlangt. Misschien komt het vervolgens
partij naar
tweeen, een
tot een splitsing van de overige Kaapkolonie
wat zal
Engelsch Oosten en een Afrikaander Weston.
dit in Zuid-Afrika dan nog te zeggen hebben
Wat zal errook van de rechten , die het Hollandsch
toch nog in de Kaapkolonie bezit, overblijven, als de progressieven het winnen De opheffing van de gelijkheid, die
het Hollandsch voor de wet heeft, is reeds openlijk door
progressieven bepleit. En hoe zal de immigratie van Engelschen
met staatsgeld eerst terdege ter hand worden genomen, als
't zoo met de verkiezingen l00 )t
De Afrikaanders hebben dus veel te verliezen, de progressieven veel te winnen. Wel zou er, bij een
laag van de Zuid-Afrikaansche partij eenige troost overblijven, meenen wij. Misschien is het voor de Afrikaanders
zoo kwaad niet of eons good onder den druk te komen,
Engelands hiel op den nek te voelen. Misschien is bet voor
het behoud van bet eigen volkskarakter en de eigen. taal
dat de Afrikaanders zoo ilaUW verbonden
niet Dish deals
zijn aan een partij van Engelschen, die in de politick
111111vrienden zijn geworden. Er zou over doze punten heel
stippen slechts aan. Evenwel, in
wat te zeggen zijn.
den tijd, dat de progressieven — of iaten wij hen noemen
•
de
met den naam die hen beter kenmerkt : de imperialisten,
jingo's — het heft in handen hebben, kunnen zij zooveel
• kan hopen, dan
bederven, dat men voorshands niet anders
dat het Afrikaander yolk voor deze beproeving gespaard lift

Groep Ned. Indiê.
liT ie der leden van Groep Ned. Lithe naar Europa
vertrekt, geve zoo spoedig mogelijk zi ,jn tijdelijk of
nieuw wires op aan den Algenteenen Secretaris te
Dordrecht.

De Verindisching van ons Nederlandsch.
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p 24 Juli j.l. hield de Hoer F. P. H. Prick in de afdeeling
Batavia van het A. N. V. eene lezing over bovengenoemd
onderwerp.
Spreker brengt in heriunering dat sedert het optreden van ons
Verbond de Regeering op znivering van de taal heeft aangedrongen
wellicht zullen de vreemde woorden, zooals die van Franschen
oorsprong„ nu wel zoetjes aan verdwijnen ; moeieliiker zal dit
echter zijn, met wat de Beer Prick noemt de Oosterlingen".
De meeste dier Oosterlingen zijn ontleend aan het Maleisch
velen daarvan, zooals rotting , p rauw, baadje unnen wij niet
k indische ambten
nicer rnissen • anderen zooals indische namen voor
en ambachten, die ter aanduiding van dieren, boomers, planten,
bloemen en vruchten, van spijzen, van werktuigen en zoo meer
zullen niet gemakkelijk door bruikbare Nederlandsche vervangen
kunnen worden.
Met velevoorbeelden verduidelijkt de }leer Prick zijn mooning,
maar daartegenover stelt hij tal van woorden, die zich wel is
waar in de guest van de spraakmakende gemeente verheug,en,
maar die best door zuiver Nederlandsche vervangen kunnen worden.
Spreker wijst vervolgens op het taaltje der H. B. S. en andere
scholieren, op de vele verkortingen als spen voor dispensjongen,
waartegen hij niet zooveel bezwaar heeft • voorts op de, uit een
indisch oogpunt onvolledige toelichting van onderscheiden woorden
in het Woordenboekvan Van Dale en het daarin ontbreken van
tal van grootendeels zuiver Nederlandsche woorden of samen*) Zie het verslag van die lezing in het N. v. d.
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stellingen, die biljna uitsluitend in Indie in zwang en daar zelfs
onmisbaar zijn.
De Heer Prick haalt bij dit alles een schat van voorbeelden
aan • de indruk wordt verkregen, dat hij er prijs op stelt dat de,
door de levende taal nieuw gevormde woorden ook erkend burgerrecht verkrijgen.
Dan komt de spreker op de taal der Indo's, de bliivers, van
wie velen eigenlijk nooit goed Nederlandsch sprehen •; bij dezen
zijn 't niet zoozeer de Oosterlingen, maar de uitspraak, do
woordenkennis en de grammatica, die de struikelblokken zijn
de indische jongen zal bij de verbreiding van het Nederlandsch
onder de Inlanders nog hi' dezen achterstaan, „omdat de Inlander
alleen heeft aitn to leeren en niets to leeren. Het is een feit,
dat op de H.B.S. zuiver inlandsche leerlingen betere taalmenschen
zijn dan het Bros van hunne klasgenooten".
Hoe kunnen wt den indischen jongen helpen • in het hutsgezin wordt goon steun gevonden, in de school zal ten slotte de
hulp moeten gegeven worden • spreker raadt aan, vereenvoudiging
van het onderwijs door veel wat minder nuttio. is over boor'd te
werpen, door veel work to maken van het Nederlandsch en ook
door de taal to vereenvoudigen„ door zonder ingrijpende leelijke
wijzigingen van de spelling in den engeren zin des woords" overeenstemming to brengen „tussehen practijk en leer in zake
wat we nog van verbuiging over hebben". Tot zoover de spreker.
Het verslag van de voordracht moot eigerdijk gelezen worden
ter wille van den rijken schat van pakkende voorbeelden door
spreker aangehaald en om eon recht begrip to krijgen van de
noodzakelijkheid van hervorming ten nutte van de indische jeugd.
Het is niet de eerste maal dat op vereenvoudiginp . van spelling
en op meer overeenstemming tusschen spreek- en sehrijftaal wordt
aangedrongen •; zeker zal het onderwijs in het Nederlandsch bij
vereenvoudiging van de taal zelve gemakkelijker ingang vinden.
Ter wille vanzonden d:e vereenvoudiging en die overeenstemming moeten worden in de hand geworkt. Indiii zal daarin
ztjn gang moeten •aan.
Behartiging verdienen ook de opmerkingen van den Heer Prick
over het opnemen in de woordenboeken van de vele woorden, die
in Indie burgerrecht hebben gekregen • de levende taal maakt
steeds niesswe woorden • ook die, welke in het indische deel van
ons taalgebied gevormd worden en daar gereeden ingang hebben
Yevonden, moeten worden aangenomen en als kinderen van de
moedertaal erkend.
Ned. Taalcursus voor den' Inlander.
Bij
Kolff en Co. to Bandoeng versehijnt : De Nederlandsche
taal,
volledige taalcursus ten behoove van den Inlander. Het
werkje bestaat uit zes deeltjes mot een uitspraakboekje en is
samengesteld door de heeren B. J. Visseher, onderwijzer aan de
Opt. School voor Int. ambtenaren to Band ens en Th. J. A.
Hilgers, eerste onderwitzer aan de 4e Europeesche school to Batavia, voorgelicht door Mas Ardiwinata, onderwijzer in het Maleisch.
Zij zijn daarbij nitgegaan van het beginsel : Van meet of vertaling uit de vreemde taal in de moedertaal zooveel mogelijk verduidelijkt door voorwerpen, platen en handelingen. De methode
is zeer geschikt voor zelfstudie, een niet to miskennen voordeet,
waar het den Inlander in 't algemeen niet ontbreekt aan ijver,
maar wel
aan
geleg
, daar hi'
enheid
ont de Ned.
taal to leeren
voelal goschikte boeken en onderwijzers mist en yank reeds to
oud is voor de L. S.
Doze taalcursus is het eerste werkje op dit gobied. Zal het
in depraktijk voor verbetering vatbaar blijken, reeds nu vindt
het bij deskundigen waardoering. Zoo schrijft de hoer C. J. van
Haastert, directeur van de Kweekschool voor Inl. Onderwijzers
to Bandoeng :
„Dat er behoefte bestaat aan eon dergelijk work is buiten twijfel.
De Inlanders,
zich bewust , dat de kennis van de Hollandsche
taal onontbeerlijk is voor hun verdere ontwikkeling en voor hun
h
meerdere bruikbaarheid bij de verschillende takken van dienst,
vragon er om. De Hollandsche taal behoeft men hun niet moor,
zooals 30 jaren geleden, op to dringen, - - neen, die taal is voor
hen een behoefte geworden, waaraan wij zedelijk verplieht zijn to
voldoen.
„Maar hoe die taal, welke zoo moeielijk is voor den Inlander,
omdat zij in alle opzichten zoo hemelsbreed verschilt van de
Oostersehe talen, op^ eon eenvoudige en geleidelijke manier to
onderwijzen
„ 1k geloof dat genoemde heeren in hun taalcursus de ware
methode hebbengevolgd.
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„Geen geleerde omschrijvingen, goon van buiten to leeren regels,
maar de wetten geput uit de levende taal.
„Kleine zinnetjes, waarin de een of andere reel list opgesloten, voorop, — dadelijk gevolgd door de toe passin g daarvan
in kleine lesjes, die, gememoriseerd, bij de Inlanders het taalgevoel moeten ontwikkelen : dat is
ook mijns inziens -- de weg,
die ingoslagen moot worden.
De volgorde van de verschillende lesjes is zoodanig gekozen,
dat de moeielijkheden geleidelijk worden weggenomon.
„
Tevens maakt de Maleischo vertaling achter de lesjes het
work zeer goschikt ook voor zelfstudie.
Ik wenseh dan ook de heeren Visscher en Hilgers veel succes
met hun arbeid, en twijfel niet, of hun taalcursus zal in ruimen
kring bij de Inlanders zijn weg wel vinden, evenals op de Inlandsehe scholen le klasse, waar 't onderwijs in de Hollandsche taal
weldra zal worden ingevoerd."

Een Nederlandsch Tijdschrift voor Inlanders.
De taalcursus voor Inlanders wordt op den voet gevolgd door
het tijdschrift „ Insulinde" dat onder redactie van de samenstellers
van den taalcursus staat en waarvan reeds eerie afievering onder
onze oogen kwam.
Het wordt uitgegeven door G. Kolff Co. to Bandoeng, zal
maandelijks verschijnen en heeft ten doel den Inlander niet alleen
in de gelegenheid to stellen de Hollandsche taal to onderhouden
en to bestudeeren, maar tevens zijn kennis op versehillend gebied
nit to breiden.
De heeren B. J. Visscher en Th. J. A. Hilgers stellen zich
voor dit doel to bereiken door in verschillende afdeetingen to seven :
lo. lectunr met verklarende aanteekeningen -- in de lste aft.
eels didactiseh verhaaltje, met de verklaring van niet dadelijk to begrijpen uitdrukhingen in noten daaronder • 2o. en 3o. opgaven
ter aan-en invulling en ter verklaring door de lezers, met in de
volgende ail. de beantwoording daarvan • de lezers moeten dan
die opgaven voor zich zelf bewerkt hebben en hun antwoorden
met die in de volgende att. vergelijken •; voorts 4o. iets uit de
spraakleer • 5o. briefwisseling en vragenbns ; en ten Go. wetensehap
en kunst in de lste iets over het enten - weder met
verklaringen van woorden en uitdrukkingen, die den eenvoudigen
lezer wellicht onduidelijk zijn.
ho en dat de ijverige leiders van dit maandschrift hun
doel zullen bereiken, dat ze na tal van affeveringen aan hun
inlandsche lezers to hebben voorgolegd nog even frisch zullen
zijn als
doze eerste,
en dat ze er in slagen zullen eon band
van vertrouwen en vriendsehap to leggon tusschen hen en hunne
inlandsche lezers. Naast Dintuity dat ook en vooral
van Maloisch levende Inlanders besehaving en ontwikkeling wil
brengen, zal or ook wel plaats zijn voor dit ti' lschrift, dat zich
uitsluitend tot Nederlandsch lezenden richt en dus ook den IndoEuropeanen van nut zou kunnen zijn.

Het Nederlandsch Lied te Batavia.
Woensdag 19 Augustus word to Batavia een uitvoering van
het plaatselijk a eappella-koor gegeven, die uitging van de jonge
afdeeling „Batavia". De bijeenkomst was zoowel voor leden als
niet-leden toegankeiiik • de hoogo kosten maakten het noodzakelijk ook van de eersten een toegangsprijs to heffen, die echter
aanzienlijk lager was dan die voor niet-leden. heeft het gevole gehad, dat vele nieuwe leden tot het Verbond zijn toegetreden.
Het a cappella-koor is or door ernstige oefening geslaagd iets
werkelijk goods to seven. Hulde aan dames en heeren leden en
aan den leider, den hoer W. F. Siep. Er werdon enkel Nederlandsche liederen gezongon. Eerst Brie eoupletten van het oude
Wilhelmus, die met gevool gezongen, veel indruk maakten en
het publiek in stemming braehten, toen Valerius' Bede voor het
Vadorland. Daarna nieuwere stukken : 'n Bloemke door Em. van
den Eynde, Levenslied van Pijzel Troost van Nicolai, van welke
het 2e het best voldeed. Na de Piet Hein Rhapsodie van Peter
van Anrooi kwam het groote zangstuk Te Bethlehem van Cornelie
van Oosterzee. Dit was vroeger door het Koor ten gehoore
gebracht, maar om schijn-zedelijkheidsredenen, met Franschen tekst ;
thans werdon de woorden van Pol de Mont gezongen, wat beslist
goon achtoruitgang was. Na de rust zone het koor het oude
Nogt soo loos of er is looser en 't Molenarinnetje van Pijzel.
Dit laatste beviel mij veel minder en wat woorden en wat wijs
betreft, dan het oorspronkelijke liedje uit Coors' liederboek.
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eenvoudige ballade Trouw -van Verhulst voldeed wel, maar zonder
twi-jfel pakten de slotnummers meer, het mooie ernstige lied op
het beleg van Bergen op Zoom en het opgewekte liedje van de
Zee. Het deed goed een loflied o p het zeemansleven te hooren in
een land waargeen zeevaartschool kart worden opgerieht door
gebrek aan leerlingen.
Het Afdeelingsbestuur heeft ongetwijfeld door deze eerste uitvoering van Nederlandsche muziek een goed work gedaan. Velen
hier in de Oost zijn de gezongen liederen - behalve het Wilhelmus geheel onbekend, velen weten niet wat een schat van
mooie wizen de liederboeken bevatten. Het is te vervvachten dat
die thans ter hand genomen zullen worden, als in Holland in zoo
dal' lijdt het geen twijfel of het Nederlandsche
menig gezin,
lied zal even bemind worden in de Bezittingen als in het Moederland.
J. W.

ROESSINGII VAN ITERSON J.AZN.

Het Nederlandsche consulaat te Berlijn.
Ile Berlijnsche correspondent van het Alg. ildbl. schri-jft:
,, Ten gevolge van het overlijden van den beer George, sinds
eon 19-taljaren consul-generaal der Nederlanden te Berlijn, staat
onze Re Berin g voor de keuze van een nieuwen consul. De to
nemen beslissing is van groot crewicht voor onzen handel en onze
tot een
nnijverheid. Berlijn heeft zich in den
en loop der jarentwontwikkeld
der grootste en machtigste handels- en nijverheids-centra van het
e en machtigeum
centr
Europeesche vasteland. En in dit groot
waren onze handel en nijverheid tot nu vaak zonder gids. De
overleden consul toch was geen beroepsconsul en geen Nederlanden Voor onze kooplieden industrieelen is het van het
y rootste belang, dat nu eindelijk een Nederlanden, liefst een zeer
bekwaam en energiek beroepsconsul, naar Berlijn gezonden wordt.
Consuls moeten en kunnen wezen zooveel als de oogen en de
ooren van handel en nijverheid — altijd wanneer ze voor bun
taak berekend zijn en een voldoende mate van ijver en energie
ontwikkelen. Dat bewijst het voorbeeld door vele Britsche en
Duitsche consuls en ook door Nederlandsche beroepsconsuls gegeven.
„Nu biedt zich voor onze regeering de gelegenheid orn met
de daad te toonen dat het haar ernst is met de behartiging onder
handelsbelangen. Laat zij een voorbeeld nemen aan de Duitsche
g. Doze heeft in de Nederlandsche hoofdstad een consul
re geerin bschen
consul
missus,
en indien ik me niet vergis
staan dozen Duit
ook nog goed geschoolde hulpkraehten ten dienste. Dit tot grout
voordeel van Duitschland's handel en nijverheid. Zou men nu niet
meenen dat er voor onzen handel en nijverheid in de Duitsche
hoofdstad ten minste evenveel te zien en te hooren, te leeren en
te rapporteeren en den weg te wizen valt als in Amsterdam
voor Duitschland's handel en nijverheid ? Daarorn is het gewenscht,
ja noodzakelijk, dat we hier een knappen en ijverigen beroepsconsul krijgen, om onzen handel voor te lichten. Er is hier zelfs
zo weel werk aan den winkel, dat eenpersoon het waarschijnlijk
niet af zal kunnen en wel door een vice-consul of leerling consul
terzijde gestaan zal moeten worden, vooral wanneer het terrein
zijner werkzaamheid niet beperkt wordt tot Berlijn. doch wordt
uit gebreid tot geheel 1Vlidden-Duitschland. Tegelijkertijd zou dan
het Berbijnsche consulaat een uitstekende oefenschool kunnen
worden voor onze aankomende consulaire ambtenaren. Er valt
bier zoo ontzettend veel te leeren !
„ De kosten behoeven niet af te sehrikken. Voor een twintig
duizend gulden per jaar is hier al heel wat tot stand to brengen.
En dat dergelijke uitgaven rninte winsten zullen opleveren voor
onzen handel en nijverheid, voor onze volkswelvaart dus, daaraan
zal wel niemand twijfelen die van den toestand op de hoogte is. "

Nederlandsche Vereeniging in Australie.
Op een vergadering, bijeengeroepen door den beer W. L. Boschaert, Consul-Generaal der Nederlanden te Melbourne, en gehouden
op het Consuloat der Nederlanden to Sydney, den 3den Maart, -1903

onder voorzitterschap van den heer N. H. Paling, Vice-Consul
der Nederlanden te Sydney, word het „Koningin Wilhelmina-fonds,
Australill, en Nieuw Zeeland" gesticht..
Nederl. Ver. tot Bijstand
De Vereenigin g beoogt :
a het verleenen van rentelooze voorschotten aan verdienstelijke
personen of gezinnen, die door tegenspoed of bijzondere omstandigfieden in verlegenheid zijn geraakt
b bet seven van onderstand, waar ziekte of de onmogelijkheid
work te verkrijgen bijstand noodzakelijk maakt
r het uitroiken van giften aan behoeftigen, die naar hunne
Nvoonplaats wenschen terug te keeren
d werkversehaffing, verstrekking van inlichtingen en zedelijken
steun.
Ondersteund kunnen worden, , zonder onderscheid van geloofsbelijdenis of politieke overtuiging onder meer :
Nederlanders en gewezen Nederlanders,
b zij, die van Nederlandsche afstamming zijn,
c zij, die in bijzondere gevallen door het Bestuur daarvoor
in aanmerking worden gebracht wegens diensten, bewezen aan de
Vereeniging, Nederland, Nederlandsche Koloniml of Bezittingen,
of Nederlanders.
Het Bestuur bestaat uit de heeren W. L. Bosschaert, Eerste
Voorzitter, N. H. Paling, Tweede Voorzitter, Taco Mulder. Eerste
Secretaris, H. N. Paling, Tweede Secretaris; ; E. B. A. Falk,
Eerste Penningmeester, R. Lionarons, Tweede Penningmeester
J. van Cooth, J. J. Schuh, E. Tuckey (Sydney), G. de Vries,
Vice-Consul der Ned. (Christ church, Nieuw Zeeland), Rev. A. J.
Boas (Adelaide); Mevr. J. G. Voullaire (Mildura, Victoria).
Het Bestuur der Aid. Victoria wordt gevormd door de heeren
Consul Van Assche, Voorzitter, J. J. Schuh,
H. Scheltema en
J. van Cooth, alien te Melbourne.
nieuwe Vereeniging, die den band vormt tusschen de Nederlanders in het werelddeel, dat aan onze kloeke zeevaarders den
naam van Nieuw-Holland dankt en wier opriehting door het
AIg. Ned. Verbond met instemming wordt begroet, verzoekt ons
in Neerlandia to vermelden, dat haar jaarverslag za] di en s tbaar worden gemaakt, aan aankondigingen van ham
delaars, kooplieden enz., die hurl belangen op die
manier door geheel Australia kunnen behartigen.
Belangliebbenden kunnen zich wenden tot den
Consul-Generaal W. L. Bosschaert.

Vreemde woorden.
De beer Marcellus Emants schrijft ons :
Tot welke onzinnigheden onze betreurenswaardige lierhebherij
orn vreemde woorden over te nemen en onze jammerlike onmacht
om nieuwe Nederlandse woorden te maken moeten leiden ,
wend
mij heden weer duidelik bij het ontvangen van eon gedrukte
aanbeveling, de wer gild ingezonden door een „Reperateur en
Politoel der."
Deze workman wil meubelen opmaken en wel o. a.
Litjeinau
voor f 15
Coinoude met opzet „
11
Fitrienne
„
8.75
,, 9,65
Traisoir
"
Eel' lid van Het Algemeen Nederlands Verbond beweerde eel's
op een vet adorin g dat vroeger de mensen zich bij een woord
lets dachten en voorstelden, terwijl tegenwoordig door ha overnemen van allerlei vreemde woorden zulks hoe 'anger hoe minder
het geval wend.
Naast het ellendige woord ,,kwast" (voor lemons squash) dat
nog we] door sommigen voor Nederlands wordt aangezien,
kunnen bovenstaande woorden dienst doen om te bewijzen hoe een
taal moet verbasteren en menselik denk- en voorstellingsvermogen
verstompen door het gedachteloos overnemen van woorden uit
een vreemde taal.
***

Beteekenisvol en treurig.
Do Thgliche Rundschau van 30 Oct. 1.1. vertelt naar aanleiding van de dwaasheid veler Nederlanders op het stuk van
Fransch: „In eon klein Hollandsch stadje wenschte een herbergier
een mooie naam voor zijn „koffiehuis" •
noemde het Caféaison.
Ernstigei . is wat het bard opmerkt naar aanleiding van het
laatste -Hummer van Noerlandia : Beteekenisvol en treurig te
gelijk is we] de in Neerlondia, hot iiidseltrift van het A. N. V.
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voorkomende vermaning Nederlanders, spreekt
Vlaamsch
Nederlandsch !"
De Rundschau heeft gelijk; zoo hadden wij het nooit besehouwd.
Dat de Nederlanders ztilk een dringende opwekking noodig
hebben oni te doen wat him een eervolle plicht moest zijn, ja,
dat is beteekenisvol en het is treurig.
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Geieone

Me'. S. van Biema, Nieuwe lieerengraeht 23.
Amsterdam.
Opgegeven door Dr. .1. Aleida Nijland,
Mej. Florence Lfzerhoed Grevelink, Ceintiturbaan ;186
.,
Vrouwe van Hasselt geb. Houwink, Keizersgracht 393, Amsterdam
Opgegeven door Bsse d'Aulnis de Bourouill, Arnhem.
*
H. Ermeling, Jur. Stud., Stadhouderskade,
Opgegeven door den hr. A, B. Cohen Stuart, Leiden_
Voor Boekhandelaars en Studenten.
Me'. S. Koster, Nieuwendijk 129,
Mr. H. R. Goudsmit, Prinsengracht 738,
De heer E. J. Il[aslinghuis] schreef eenigen tijd geleden in
S. J. W. van Buuren, R. Visseherstraat 4,
Minerva :
F. D. Pauwels, P. C. Hooftstraat 14,
We hadden na afloop van 't [Vlaamseh Studenten] eongres
J. Romijn, Prinsengraeht 418,
ons eenige wenken
gesprek met hem, iprof. Mac' Leod], waarbij
M. P. Cordia, 0. Handelskade 18,
gaf hoe de Studenten-afdeeling van 't A. N. V. in 't bizonder,
Mevr. A. ,Tohanknegt-Deyl, Prinsengraeht 921,
't A. N. V. in 't algemeen 't nuttigst voor de Vlaamsche znak
Mej. M. Johanknegt,
921,
kunnen werken. Hi'j legde vooral den nadruk op 't steunen van
Mej. C. S. Johanknecht, 921,
den Nederlandsehen boekhandel in Vlaanderen. Eenprijsverlaging 1Niej. 0. Hazelholf Roelfzema, R. Visscherstr. 47,
in de eerste plaats zou zegenrijke gevolgen hebben. Prof. Mac
Mej. J. F. Coenen, Keizersgraeht, 52,
Leod, in medewerking met vele anderen, laat boekbeschrijving
J. G. Steneker Jr., Prinsengracht 706
in aflevering en verschijnen, 'n bibliographie",
„
onder den naam
405 ,
P. van der Goot ,
„
Palfijn". Dit werkje, waarin alle in 't Nederlandseh versehenen J. E. Simons ,Stadhouderskade 159 ,
natuurkundige gesehriften opgenoemd staan, heeft aanspraak
Prof. Dr. C. Winkler, Oosteinde 27,
hekendheid en verspreiding in ruimer kring.
Mr. J. G. Vogel, Vondelstraat 5,
Op een manier kunnen we al dadelijk behulpzaam zijn: door
5,
W. J. Vogel,
't zenden van dissertaties aan prof. Mac Leod te Gent. ,Er wordt",
Mevr. W. Th. van Goor-Van Koltfie, P. C. Moltzei prof. Mae Leod, „op dat gebied in Nederland veel goeds
straat 165,
g
, waarvan Studenten bier graag zouden kennis nemen".
eleverd
Mej. A. C. H. A. Kappelhoff , 2e Const. Huygenstr.
57
leder zende dus minstens een exemplaar van
J. G. Fikken, Stadhouderskade 35,
n pro e fs ehrif t. Er is te Gent bergruimte genoeg veer.
J. Riphagen, Javastraat 34,
Dr. F. L. Abresch, Conr.gymn. Paulus Pottorstr. 42,
er Nassaukade 175,
Mej. J. M. Kuy,
1VIej. R. J. van Oven, Ruysehstraat 27,
Een vraag:
J. H. Polenaar, Heerengracht 598,
A. J. P. van Strijen, Rijksbetaalm., Heerengr. 477,
De beer 11. vet . Loren van 'I'hennett schriift
M. Schnitzler,
Sarphatistraat 88,
1
Wie in Zuid-_Afrika geweest is, kep t het binnemnondsche J. G. Wiebenga, van Eeghenstraat 42,
„ n --n" voor neen en ,.n" voor ja. Afrikaners vertelden mij. dat
S. W. KOnigsberger, Sarphatistraat 83,
ontkennen van de Kaffers overzij deze wijze van bevestigen
W. G. Bonebakker, Heerengracht 376,
genomen hadden. Dat dit onjuist is, bleek dezer da,gen, teen
A. Goudsmit, Hoofd eener school , Heerengracht 27,
ik dezelfde witize van ontkennen bij Zwitsersche gidsen in de
Ceintuurbaan 69,
B. H. Petri. onderwijzer,
buurt van Trutigen vend. Zonden de 11 tigenoten uit Oost-Fraukrijk
Mej. H. J. Wijsman, Achterburgwal 97.
haar naar Afrika hebben gebracht ?
E. C. Ma Ajong, p/a. Jan v. Duinen, Willemsparkw. 199,
,
784,
Mevr. J. C. Insing er-Waller Keizersgracht
Mr. A. J. Carsten, Willemsparkweg 98,
W. Drayer, Singel 447,
Nederlandsche wetenschappelijke termen.
1)r. H. P. Meijer. Rector Gynm., P. C. 1-foortstr. 114,
Dr. E. T. Kuiper, Leeraar Gymn., Verhulstr. 119,
In de vakafdeeling voor eleetrotechmek van 114 Koninklijk
C. H. Carbin, Ka pt. Vesting artillerie, Ruyschstr. 39,
Instal-int van ingenieurs, gehonden in September, is de wenscheA. Uhlig, Singel 98,
lijkheid ter sprake gekomen van het samenstellen van een
Sarphatistraat 25,
B. Kalker,
inriehtingen, die
van Nederlandsche namen voor voorwerpen
14,
„
C. J. Lambrechtsen,
voorkomen op het gebied van de electrotechniek. Naar het voorM. C. Metelerkamp Cappenberg. Overtoom 486,
beeld van wat in Duitschland ill dat opzieht bestaat gat heer
H. 13erkhout, Leeraar Gynm., Ferd. Bolstraat 42,
Dufour in overweging tot dat Joel een commissie te benoemen.
Th. A. Stibbe, Keizersgracht 37,
waartoe werd besloten met machtiging aan het bestuur om die
B. Albach, 2e Jan Steenstraat 30,
commissie samen te stellen.
S. Lehmans, Prinsengracht 840,
M. F. Calisch, Wanningstraat 3,
*
*
Mr. B. E. Asseher ,
Keizersgracht 723
Dr. N. M. Josephus ,Titta , Keizersgracht 812,
11
En in Nederland ? ?
De 51 laatste opgeg. door Dr. F. A. Stoett,
Amstelveen.
W. H. J. Baart de la Faille ,,
predikant
In Groot-Brittanje studeeren meer dan taehtig Kaapsche staDordrecht.
Mej. Pijzel,
Nicolaas Maassingel
denten.
Mej. F. S. de Voogd van der Straaten,* Kuipershaven
In Duitsc,hland en Zwitserland meer dan twintig.
Chr. van der Plank,
*Opgegeven door Idej.
En. In Nederland ? ?
Mr. A. R. Zimmerman, Park Merwestein,
Niet meer dan zes, alles bij alles.
Dr. J. A. van de Ven, Wijnstraat,
J. de Wit, Bleekersdijk 39,
L. van Dongen, Groenmarkt,
Gouda.
J. F. M. Wolf. Turfmarkt,
Nieuwe Leden.
Den _Haag.
Dr. J. 4. A. Mulder, Bazarstraat 38,
Dr. J. C. Eringaard,* Pieter Bothstraat 1,
(15 Oct. - 15 Nor)
*Opgeg. door Dr. F. A. Stoett, Amsterdam,
Groep Nederland
Mej. 1M. den Berger, Lean van Meerdervoort 159,
Opgegeven door mej. J. M. Proot, Amsterdam.
a. Bescherinende Lerch.
Vincent,* Franklinstraat 165,
, Groothertoginnelaan 148 ,
H. F. Ament*
Soest
N. J. Stork, Huize Rustoord,
*Opgegeven door den heer B. .1. F. Varenhorst,
Opgegeven door den beer H. Hooglandt,
Hengelo.
Mej. Anna van Wunen Palthe,* huize Drienerhof
Amsterdam.
S. Schnitzler,
Pl. Kerklaan
Mej. E. van Wul tften l'al the,*
Opgegeven door Dr. F. A. Stoeti.
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Th. A. Grivel,* Jan van Goyenkade 17,
Leiden.
M. van Doorninck,* Kloksteeg 14.
*Opgeg. door den beer Th. Joekes, Leiden.
W. J. M. de Bas, Gangetje 1.
W. A. Beelaerts van Blokland, Hoogewoerd 7.
C. F. P. Boderneijer, Hoogewoerd 157.
A. W. ten Bosch, Nieuwe Mare 25.
L. 13render a Brandis, Oude Singel 42.
Ph. C. la Chapelle, Kaiserstraat 36.
J. Dikkers, Papengracht 10a.
A. N. Fabius, Bloemtnarkt 24.
P. van Foreest, Breestraat 108.
A. A. (alestin, Breestraat 126.
H. C. Gallois, Aalmarld 18.
A. H. Goeman Borgesius, Breestraat 92.
H. Hannema, Rapenburg. 75.
H. A. van der Held, Noordeinde 42.
R. K. J. Hoogenraad, Breestraat 21.
G. Hovens Greve, Rijn- en Schiekade 104.
J. H. T. _Hyink, J. van Goyenkade 20.
A. Hymans, Rapenburg 105
C. Jansen Weilbach, Hoogewoerd 72.
N. M. Joekes, Bloemmarkt 24.
G.
van Kleeff, Haarlemmerstraat 113.
I). G. Kortenbout v. d. Sluijs, Stille Rijn 11.
G. E. Kronenberg, Botermarkt 13.
M. C. T. van Lennep, Haarlemmerstraat 28.
R. H. van der Mark, Steenschuur 18.
E. Meindersma, Steenschuur 18.
P. A.
de Mill v. Heide Reinestein, Steenschuur. 18.
E. E. Menten, Breestraat 11.
M. C. van der Minne, Langebrug 19.
J. D. Naeff, Stille Rijn 13.
J. F. W. Neeb, Nieuwe Rijn 56.
J. Nieuwhof, Hoogewoerd 34.
E. Polak Daniels Rapenburg 80.
J. D. Pijper, Nieuwsteeto; 7.
A. Reijers, Rapenburg 100.
H. H. Reijnst, Hoogstraat 5.
E. C. Ruys, Nieuwe Rijn 88.
H. J. C. van Scherpenberg, Houtstraat 6.
J. P. Servatius, Breestraat 99.
R. Siegenbeek van Heukelom, Doezastraat 2.
G. van Steyn, Oude Rijn 19a.
A. de Stoppelaar, Rapenburg 93.
G. Vierkant, Noordeinde 37.
A. R. Visser, Breestraat 122.
E. E. Visser, Haarlernmerstraat 82.
P. Chr. Witte, Botermarkt 15.
A. A. W. van Wulfften Palthe, 13otermarkt 13.
F. Horsting, Oude Vest 49.
P. J. L. 131oeme, Noordeinde 37.
J. C. 131ok, Pieterskerkgracht 18.
E. Doijer, Plantage 16.
J. van Ebbenhorst Tengbergen, Plantsoen 41.
J. M. Elshout, Rijn- en Schiekade 105.
H. Fokker, Breestraat 28.
J. A. Gorter, Hoogewoerd 30.
N. A. F. Grundlehner, Nieuwe Rijn 51.
F. Hers, Noordeinde 53.
A, Hulshoff Pol, Nieuwe Rijn 20.
R. P. van de Kasteele, Oude Vest 31.
H. J. Meyling, Hoogewoerd 37.
T. P. Muller, Kort Rapenburg 11.
H. K. Mijer, Oude Rijn 19a.
P. H. Olivier, Noordeinde 35.
W. H. Rodbard, Donkersteeg 10.
M. W. Scheltema Bzn., Doezastraat 11.
G. A. Sillevis, Botermarkt 3.
P. H. Versteeg, Hoogewoerd 41a.
A. Weleker, Rapenburg 101.
M. de Muinck, Bilderdijkstraat 17a.
E. E. Vethake, 'Witte Singel 20.
P. F. van Hoorn, Rapenburg 46.
L. Janse, Apothekersdijk 14.
H. A. Kuypers, Vreewijkstraat 24.
A. A. J. Nijland, Breestraat 41.
J. J. Risselada, Boommarkt 11.
J. H. Tutein Nolthenius, Hoogewoerd 86.
W. van Wettum, Boat van Guinea 22.
H. E. H. van Loon, Kort Rapenburg 3.
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Leiden.
J. J. Schrieke, Lange Mare 82.
A. van Vollenhoven, Nieuwe Rijn 20.
Peter Keulemans, agent Rijksverzekeringsbank tegen ongevallen,
Lange Delft I 34, Middelburg.
Opgeg. door den heer Jac. Post,
Rotterdam.
B. van Donselaar, Proveniersstraat 60,
D. Neurdenberg, * Ged. Glashaven 8,
* Opgeg. door mej. I. Rikkers,
A. le Comte, Schiekade W. Z. hoek Provenierssingel,
Vervloet, Coolsingel 17,
C.
P. Neideck, Bellevoystraat 90,
A. B. Droogleever Fortuyn, Westersingel 51,
A. L. van Blommestein, Mathenesserlaan 221,
Opgeg. door den heer Th. Nolen,
Rijswijk.
K. F. Duyts, Geestbrugweg 186c,
Opgeg. door den heer Dr. J. Heinsius, Gouda,
Spanbroek,
C. G. van Balen Manken, arts,
Opgeg. door den heer Dr. Wiecherink, Alkmaar.
Tiel.
Dr. Z. C. de Boer, Rector Gymnasium,
C. Moulin, p.a. Mej. de Kiefte, Lange Srneestraat 26bis. Utrecht.
Opgegeven door Mej. C. H J. Moulin, Dordrecht.
Utrecht.
A. Lugt, Schoutenstraat 3.
P. Roosenburg, Schoutenstraat 17.
J. K. H. Beaufort, Oud Kerkhof 44.
J. W. le Heux, Oude Gracht Tz. 61.
L. Arisz, Lucasbolwerk 8.
A. Brand, Voorstraat 55.
F. C. van Beusekom, Minrebroederstraat 11,
J. A. van Selms, Voorstraat ibis.
E. E. J. M. van Zinnicq Bergman, Voorstraat 42.
H. A. R. Laman Trip, Plompetorengracht 110.
J. Rombach, Biltstraat 158.
Jhr. F. A. van Styrum, Korte Jansstraat 8.
R. B. M. van der Kun, Voorstraat 39,
a J. van der Helm, Voorstraat 43.
W. Chr. Posthumus Meyjes Jr., Oud Kerkhof 44.
J. A. de Visser, Korte Nieuwstraat 7.
B. J. L. Baron de Geer van Jutfaas, Heerenstraat
G. H. van Senden, Voorstraat 43.
1). S. van Veen, Corn. Evertsenstraat 29.
B. de Ligt, Oude Kerkstraat 22.
A. van Usendijk, Bakkerstraat 8.
L. E. Loth, Drift 5.
0. R. Beaujon, Parkstraat 57.
Jhr. Th. W. C. Calkoen, Ganzenmarkt 123.
Jhr. A. Boreel, Oude Gracht (Gaardbrug 24 bis)
Jhr. G. C. J. van Beenen Jr., Lange Jansstraat 25.
C. H. ten Bruggenkate, Twijnstraat 10.
B. W. C. Dwars, Marten Harpertsz. Trompstr. 30,
S. Th. J. Baljon, Leidsche weg 5.
J. Ch. W. Evenblij, Predikheerenstraat 2bis.
B. M. H. Mettrop, Nicolaisweg 89.
A. Th. Planten, Nieuwe gracht 59.
G. ten Doesschate, Twijnstraat 3.
H. J. A. van Son, Lange Nieuwstraat 6.
J. P. A. F. Schuurman, Neude 2.
Jhr. H. van Asch van Wick Drift 25.
H. L. de Beaufort, Societeit Cambrinus, Ond Kerkhof.
Laatste 37 opgegeven door den heer F. R. Coers F. Rz.
77
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77

79
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De heer H. B. Ver Loren van Theinaat te Utrecht is van gewoon, beschermend lid geworden.
Groep Ned. IndiO.
Gew(ne Leden.

J. Voogd, Luit. t. Zee 2e kl. a. b. H. M. Flores, Bandjermasin.
Opg. door den heer J. Bosma,
Toeloe Raja (Atjeh.)
J. H. C. Vastenon, le Luit. Marechaussee,
Koeta Radja.
J. J. Donner, le Luit. Infanterie,
M. Scheele, Hoofd d. Eur. openb. I. school, Wonosobo (Res. Kedoe.)
Buitenland.
Gewone Leden.

Dr. F. Daniels, prof. aid. Universiteit, Freiburg (Zwitserland.)
opgeg. door Jhr. 0. v. Nispen tot Sevenaer, Nijmegen.
Van touten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht

NEERLANDIA.
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Hollandsche boekerijen in Transvaal.
In de Commissie voor Chi. Nationaal Onderwijs in de Transvaal
is eene afdeeling gevorind voor het stichten van Hollandsche
biblotheken met het doel over het geheele land le arbeiden.
Deze afdeeling wordt door het A. N. V. krachtig gesteund.
Boeken kunnen to alien tide worden gezonden aan de commissie
tot inzameling van boeken, adres Houtlaan No. 5, Rotterdam.
*

*

*

Afdeeling Parijs.
De Afdeeliny Pam's van het A. N. V. is opgericht. Zij blijft
een ondetdeel der Ned. Fransche Vereeniging aldaar.
, Voorzitter ,
Het Bestuur bestaat uit de heeren J. Pierson
Bar. J. E. H. A. Collot d'Escury, ,Secretaris-Peniting»ieester, C. Snabilie, bibliothecaris-archivaris, Ph. L. Von Hemert, F. Hoyer, J. F.
Pennink, Carel Scharten, B. SehrOder, Stortenbeker en Zeehandelaar.

*
Verlies van het Nederlanderschap.

Nederlanders to Bordeaux en de Nederlandsche Kamer van
eer g
Koophandel to P arijs hebben zich tot de Nederlandsche Regin
0-e1, vend met zelfstandicre adressen om instemminu to betuicren
met het adres van de Nederlanders to Parijs aan H. M. de Koningin
inzake het verlies van het Nederlanderschap van in het buitenland
uevesticrde
Nederlanders.
-

Volkskracht.
De redacteur indertijd van Hollandia, de heel . L. Simons, wil
in vereeniging met anderen de balms opmaken van het Nederlandsche kunnen en kunnen, onze volkskracht peilen.
Die arbeid, eerbiedwekkend en goon gelegenheidstaak, vrij van
schadelijke invloeiden, gaat een terrein ontginnen dat het A. N. V.
moot beschouwe als buiten haar sfeer. 'Poch volgt het lien arbeid
met groote belangstelling en zal er zeker nuttige leering uit putten.
Daarom begroet het De Studies in Folkskracht met groote
ingenomenheid; bet is een uitgaaf van Erven Bohn in Haarlem en
zal de aandacht hebben van zees veel leden van het Verbond.
*

*

Taalzuivering.
Het Bestuur van groep Ned-Indi6 van het A. N. V. heeft een
rondschrijven gezonden aan de redacties van Indische bladen,
waarin het een krachtig beroep doet op haar medewerking om
zich in zuiver Nederlandsch nit to drukken. Herinnerd wordt
aan het gunstig onthaal dat een dergelijk verzoek ten opzichte
van ambtelijke briefwisseling bij de N. I. Regeering heeft gevonden en in overweging gegeven bij keuze tusschen een zuiver
Nederlandsch en een vreemd woord van volkomen gelijke beteekenis
het eerste to gebruiken, ook als vreemde woord reeds min of
weer burgerrecht mocht hebben verkregen.
Met hetzelfde doel voor zooveel betreft de in het Nederlandsch
gevoerde briefwisseling en boekhouding van handelslichamen,
geldinstellingen, iiirichtingen van nijverheid enz. heeft het groepsbestuur de hulp en tusschenkomst van de Kamers van Koophandel
N.-I. ingeroe pen.
en Nijverheid

* *
FrObelscholen in Ned-Indiê.

Voor het fonds tot tijdelijke onderstouning van FrObelscholen
in Ned.-Indic is tot Augustus ontvangen f 5773.58, waaruit
thans worden ondersteund 5 seholen.
Die to I3andong, Magelang en Palembang ontvangen elk f 50.---,
die to Makasser en Banda. f 25.— 's maands.

Groep Ned.-Indiê.
In deplaats der heeren P. C. Arends en Dr. J. J. Muller, die
wegens vertrek bedankten zijn als leden van het groepsbestuur
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gekozen de heeren D. F. W. van Rees, directeur van Binnenlandsch Bestuur en C. F. H. Tiickermann, kapitein van den
Generalen Staf, adjudant van den Leger-commandant.
Ook is de heer H. R. du Mosch om dezelfde reden afgetreden
als bestuurslid en vervangen door Mr. W. L. Borel, tijdelijk
buitengewoon lid van den Raad van Justitie to Batavia, die
tevens het secretariaat der groep heeft overgenomen van den
heer J. P. C. Hartevelt.
Het Groepsbestuur heeft nog eons eon kraehtig opwekkend
rondschrijven gericht aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur
ten einde eon beroep to doen op hun medewerking tot opriehting
van afdeelingen.
*

*

Wereldtentoonstelling te St. Louis in 1904.
De Heer Gerrit H. ten Brook, vice-consul to St. Louis (N.A.)
erzoekt het Alg. Ned. Verbond er toe to willen medewerken
v
dat Nederland op de in 1904 to houden wereldtentoonstelling,
die al hare voorgangsters belooft to overtreffen, uitstekend vertegenwoordigd
Deze ambtenaar is ongetwijfeld bereid inlicbtingen to seven
aan belanghebbenden.
Als Nederland good vertegenwoordigd is kan St. Louis dienstbaar gemaakt worden aan de behartiging der belangen van den
Ned. Stain in Amerika.
**

Hollandsch Mannenkoor te Pretoria.
De Afdeeliny Dordrecht van 't A. N. V. heeft zich in het begin
van flit jaar (zie het Febr.-nummer blz. 23) verdienstelijk gemaakt
door geldelijken steno to verleenen can het Hollandsch Mannenkoor to Pretoria. Van zijn secretaris, den heer J. Lievaart is
dozer dagen door het bestuur der Afd. Dordrecht eon schrijven
van dankbetuiging ontvangen, waarin mededeelt, dat het
ledental reeds tot 160 gestegen is en nog altijd toeneemt. Op
17 Juli en 31 Aug. zijn de eerste welgeslaagde uitvoeringen na
den oorlog gegeven, het laatste ter eere van den verjaardag van
H. M. Koningin Wilhelmina.
Het bestuur van het Mannenkoor geett de verzekering, dat
bet alles zal doen, wat kan meewerken tot instandhouding en
verbreiding der Ned. Taal in Zuid-Afrika.

Perzie.
In de plaats van den hoer Jobs. Pater heeft het Hoofdbestuur
benoemd tot vertegenwoordiger van bet Verbond voor
den hoer J. P. de Hoog to Teheran.

K. M. A.
In de plaats van den heer N. G. Moller treedt de hoer S. C.
Spony, cadet sergeant der genie, als vertegenwoordiger van het
Verbond op aan de K. M. A. to Breda.
*

*

Vloeibladen.
Aleida
Op de Algemeene Vergadering in Mei heeft mej.
Dr. J.
Nijland voorgesteld vloeibladen to laten drukken met den kop
van Neerlandia en eenige kernspreuken met het doel ze rond to
deelen in de boogste klassen der gymnasia en H. B. S.
Aan den toen geuiten wensch heeft het Bestuur thans gevolg
gegeven. De ruim honderd inrichtingen voor M. en H. 0. in
Nederland hebben in de maand October een bezending vloeien
ontvangen en het bovenschrift : Nederlanders Stainverwanten
wordt lid van het A. N. V. ! is goon vergeefsehe nansporing
gebleken.
De nieuwe-leden-list dit nummer bewijst het en de ontvangen betuigingen van instemming maken een herhaling van
dezenpropaganda-maatregel zeer waal sehijnlijk.
*

*

Leidsche Studentenafdeeling.
De heeren J. F. Hijmans, E. J. Haslinghuis en
Th. Joekes, bestuursleden der Leidsche Studentenafdeeling, vormen een bestendige commissie tot het
geven van alle mogelijke inlichtingen aan vreemdelingen, die van plan zijn inLeiden to komen studeeren.

Ben pear ingezonden stukken moeten tot het volgend
Red.
nummer blijven liggen.

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND"
te 's-GRAVENHAGE.
Geillustreerde Jongens- en Meisjesboeken voor rijperen leeftijd,
de beste geschenken voor St. Nicolaas en Kerstmis zijn:

De Gezamenlijke Reizen van Dr. Karl May
versehijnen bij

OBS

successievelijk onder den titel van

_1(A ---Z11_,4

Heisayouturen
(COMPLEET IN 20 DEEM).

Deze boeken zijn_ iii hetzeltde genre als de bij cans verschenen
-

ZES WORISHOFFER'S WERKEN:

GERED, Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld.
DE VERRADER, Een verhaal uit Far-West. .
ROBERT DE SCHEEPSJONGEN, zijne reizen en avonturen
DE HAMMONIA of de Vaart in de Stille Zuidzee.
15. AAN LAND GESPOELD, Tafereelen uit het Zeemansleven.
6. DOOR WOUDEN EN WOESTUNEN. .
1.
2.
3.
4.

WOrishOffer's
Meesterwerken.
Zes Deelen

a f 2.90.

In prachtigen linnen Stempelband, rood op sni.e.
400 bladzijden.
Prijs: 12.90 per Wel.
ilk dee]. 16 platen en
De Werken van DR. KARL MAY evenals die van WORISHOFFER (uitgegeven door de Uitgevers-Maatschappij „Nederland"
te 's Gravenhage) zijn juist daarom zoo gezocht en zooveel gevraagcl omdat zij het nuttige aan het aangename verbinden.
Op een boeiende en onderhoudende wijze maakt de lezer kennis met vreemde landen, zeden en gewoonten, tenvij1 al die
werken een hoogzedelijke opvoedende strekking hebben zonder te vervallen in een voor de Jeugd ongesehikten preektoon.
Betere boeken dan deze bestaan er niet.
Daarbij is de uitvoering allerkeurigst en aantrekkelijk. Het is een waar pleizier om met zulke mooie boeken een on(fensh
bibliotheek te vullen.

Zoo even verschenen

Dr. KARL MAY'S REISAVONTUREN

KARA-BEN-NEMSI, De Held uit het Avondland, prijs f 2.60.
IN KOERDISTAN, prijs f 2.60.
VAN BAGDAD NAAR STAMBOEL (ter perse), prijs f 2.60.
WINNETOU, Het Opperhoofd der Apachen, prijs f 2.60.
HET GEHEIM VAN DEN WITTEN BISON, prijs f 2.90.
DE PELSJAGERS VAN DEN RIO PECOS (ter perse), f 2.60.
Elk deel is apart verkrijgbaar en vormt op zich zelf een geheel. — Allen in praehtigen stempelband
Rij elken Boekhandelaar verkrijgbaar.
Rood op snee'.
Zooeven verseheen een zeer
boeiend ,jongensboek van .1.

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

Kabinet-Inkt-Fabriek

I END RIK YAM BA LEN :

OM DE HERTOGSKROON

NEELMEIJER & Co.

Een verhaal uit den 1,0 van
KAREL DEN (;ROOTE

APELDOORN, Holland.

Met 40 illustiatien

Kabinet-111kt. . . een onorertroffen Schrijfinkt, Nereid naar
de voorschriften van wijlen Prof. Dr.
G. J. MOLDER. te Utrecht.

Prijs f 150.
in Prae,htband f i 90:
Verznim niet uw Boekhandel r or naar te vragen.

Uitgave
Hollandia-Drukkerij,
BAARN.

500 blz.

CopNer-bikt, . . welke nog langen tijd na het schrijven copieen levert.
Gekleurde ink ten. pra(htig en constant van kleur.
Vloeibare Goin. . van zeer sterke kleefkraeht.

NEDERLANDSCII FABRIKAAT!!!

Zegel- en Paklak. in prima kwaliteiten.

UITGEVERS MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND, 's-Hage."

Uitgaven

Het niet te verwijderen geldstukje.

OMIT

Leg op u\ve vlakke uitgestrekte hand een geldstuk b.v. een kwartje. Verzoek een uwer kennissen
een borstel te nemen en beloof hem het kwartje,
Hij zal uiterste best doen, maar alles te
vergeefs, bet geldstuk blUft " als vastgeplakt op
uwe hand liggen.

110 kunststukjes voor de huiskamer, zonder preparaten. allees
met huishoudelijke voorwerpen.
iiNE- 2 e .

slaagt het van uwe hand of te borstelen.

zoo hij er

Vermakelijke
Natuurkunde

Natuurlijk nag hl niet hard op uwe hand
kloppen, hi' mag alleen op uwe hand strijken,
zooals hi' eene 'as zou borstelen.

Serie. –Oa

Dot kunststukje wordt niet dadelijk geloofd, en

Prijs gebonden . . . f 2.30
met 138 figuren tusschen den tekst.

eerst nadat men te Vergeefs getracht fieeft het
geldstukje te verwijderen, komt men tot de ont-

Ook verkrijgbaar in 7 afleveringen ad 30 et. per aflevering.
Eike aflevering op zich zelf
eompleet.

dekking dat zulks onmogelijk is.

Let vooral op de uitgave der
Uitgevers illaatsehappij „NEDERLAND".
OIMMIIMIIISSINVoss■sss•

Zijn Leven en lotgevallen
in Afrika's
donkere wildernissen

Verkleinde Illustratie.

door Dr. H. BLINK.
lit werk 224 bladzijden met kaart en 26 groote platen is
p,Ten dagboek of zoogenaamd reisverhaal, geen droge,
dorre, ongenietbare reisbesehrijving, maar een in boeienclen
trant geschreven verhaal van STANLEY ' S jongste reis, van
zijn bijna driejarige worsteling in Afrika's Maagdelijke
wouden tegen duizenderlei gevaren ontberingen
onder den meest verschillende vorm.

I, I I
11 s'(
,
TIPPO TIP.

••

De Afrikaansche Slavenjager.

Prus slechts f 0.90.

Gebonden in rood linnen band

Zuid-Afrika, Oost- en West-I ndie.
GENEES- en HEELKUNDIGE GIBS voor DE TROPEN,
VAN

Dr. KERR CROSS, Inspecteur 1)«92 den Geneesk. Dienst,
door een OUD-ARTS uit de Tr n.
2e DRUK.
2e DRUK.
POPULAIR GENEESKUNDIG

H ANDBOEK

PRACTISCHE

RAA DGEVINGEN voor
Zieken en Ciezonden.
i2de pro,.
Meer dan twee millioen exemplaren van deze
Volksgeneeskunde zijn in alle levende talen over
de wereld verspreid. ons verscheen reeds de
12e druk der Hollandsche uitgave.
leder mensch, ingezonden of zieken staat, heeft
het noodig.
Aangemoedigd door de belangstelling aan Dr,
RASPAIL ' S Genees-methode voortdurend ten deel
gevallen, hebben wij dan ook Been oogenblik
geaarzeld om tot een nieuwe uitgaaf te besluiten
en de bewerking van den 50en Franschen druk
andermaal aan deskundige hand toevertrouwd.

Prijs .
SSW

KORTE INHOUD:
Leefregels, Huidziekten, Uitslag, Roos,
Zweren, Muskieten, Dauwwurm, Zweetvoeten. Ziekten van spijsverteering en ademhalingsorganen, van het bloed, van het hart.
Zenuwstelsel. Dyssentrie. indigestic, IVIaagcatarrh, Zeeziekte, Lintworm.
Bronchitis, Influenza, Longontsteking. Pleuritis, Beroerte, Drank-zucht, Heupziekte,
Hersenschudding, Slapeloosheid, Vallende
ziekte, Zonnesteek, Koorts. Malaria. Bloedarmoede, Kiukhoest Melaatschheid. Pokken
Beri- leri. Cholera. Ind. spruw. Gele-,
knokkel- en Zwartwaterkoorts. Bloedverlies en methode van stremmen.Antiseptische
methode om wonden te beha,ndelen. Verbandleggen. Practische heelkunde Oog,
Oor. Keel, Neus. Ongelukken. Drenkelingen.
Steken. Beten. Vergiftiging, ZwachtelQ,
Breuken. Ontwrichtingen. Voeding. In'ties. Maten. Gewichten. Doseering. Uitrustin g. Genees- en verbandmiddelen. De
latijnsche benamingen der geneesmiddelen
enz. enz.
Prijs f 2,50, door elken boekhandel verkrijgbaar.
Pro.peetus met volledige inhotid,opgave op :tan vrage
gratis verkIijgbaar bij

Uitgevers Mij. „Nederland" 's-Uravenhage.

. f 1.25.
VW.

VOS

DR. PARKE zuigt het gif uit de wonden
van Luit STAIRS

f 1.30.

Juist daaromverdient deze Gids in de
handen te zijn van alien die zich in de
binnenlanden of op zee moeten be even omdat
de voorgeschreven geneesmiddelen gemakkelijk
met behulp eener huisapotheek bereid kunnen
worden en er ook bij de verbandleer op
gerekend is, dat men niet altijd eene geheele
chirurgische inrichting met zich voert.

Practisch — Eenvondig

Doeltreffend.

Uitgevers-Maatschappij
„Nederland".
DEN HAAG.

PRETORIA.

Hoofdkantoor:

Lange Voorhout 64-64a, Den Haag.
Telegramadres: NEDERLAND.
Telefoon internationaal 627.

Uitgevers, importeurs. Exporteurs
en Inkoop-Agenten.
Speciwel Correspondentschap voor Nederlenders
in den Yreemdp.
Nederlanden; in den vrernide kunnen door tu,chenkomst van
Ilitgevers Mij. ,Ned,land, tegen matige commissie, alle door
hen ge ■venschte artikelen en benoodigdlieden, onverschillig ,an
welken acrd of hoeveelheid betrekken en ook aan bloedverwanten
en vrienden bij verjaardagen of andere gelegenheden gesehenken doen teekomen.

1

Uitgaven v/d UITGEVERS MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND," 's-Rage.
ELK DEEL
± 500 bladz.

WORISHOFFER'S WERKEN.

ELK DEEL
16 platen.
I

De boeken van WORISHOFFER genieten een goeden roep, zoowel wegens den degelijken,
leerrijken inhoud en den beschaafden vorm, alsook om de aantrekkelijke wijze waarop del ezer vreemde landen,
zeden en gewoonten leert kennen.
Van onze on ens •
•
een mooiere, boeiender boeken "
Van Ouders en Onderwwers : „ een beter boek
Verschenen zijn :

Oordeel ■

Onze Lieveling,

I. Gered. 4e druk

GEDENKBOEK YOOR OUDERS.

DORA'S MOTTO-ALBUM,

Prijs

VIER TALI G

geb.
II. de Yerrader 3e druk.
Prachtband f 2.90.
Verjaardagboekje

I/

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

III. Robert de Scheepsjongen. 3e druk.

Prijs

IV. de Hammonia.
3e druk.

f 2.90
per dee

f 2.90
per
deel.

II

Y. Aan Land gespoeld.
3e druk.

geb.

'VI. Door Wouden en
Woestijnen. 3e druk.

voor Dames.
Bijeengegaard uit de meest geliefde schrijvers.

Portefeuille-formaat gebonden in verguld linnen stempelband goud op
snee, in etui . . . . f 1.25
Cabinetformaatgebonden in mozaik,
of iy oor of linnenprachtband, goud
op snee, in etui . . . f 1.90

8 Meisjesboeken f 1125 — f 1.90.

REL. BOHLAU AL RASCHID BEY

15 Beroemde Jongensboeken

Met platen.

ADAM en EVA

f 1.90 geb., — alle 3e en 4e druk.
Met platen.

H. SCHELTEMA. De Stiefzusters . f 1.90
FreuleULLT. 2e dr. „ 1.90
CORRY.
KITTY O'Hara.
L. T. MEADE.
, 1.90
Leeftijd 11-15 jaar.
Mrs.MOLESWORTH.Sheila JOSSELIN. , 1.90
CORRY. ELFRIEDE het Mazurekind. , 1.50
Leeftijd 6 tot 12 jaar.
CORKY Een poppenfamilie 2e dr. „ 1.75
De Wereld in het klein . „ 1.25
Zwarte HANNA . . . . „ 1.25

KERSTFEEST.

Een viertal KERSTBOEKJES door J. VERHAGEN Jr., ter grootte van 16 blz. 8 0 , alle keurig bewerkt, op boeiende wijze geschiedenissen uit de Heidenwereld, Kerkgeschiedenis en het Dagelijksche leven
bevattende.
Elk voorzien van een toepasselijk gekleurd plaatje
en gevat in een net geillustreerden omslag met plaat.

Prijs per stuk slechts 12 1/2 Cent.
1. Hervormer en Kriksman. Een geschiedenis uit het begin der ffervorming.

2.Die op den Heere vertrouwt, zal niet
beschaamd worden.
3. De Beren.klauw. Een tafereel uit de geschiedenis der zending onder de Eskimo's.

4. Voor Moeder.

Feministische

ROMAN

met een woord vooraf van
DR.

JAN TEN BRINK.

Prijs f2.90. * * * Geb. f 3.50.
Deze aangrijpende, boeiende
ROMAN, een kunststuk, verdient ook,
buiten de feministische strekking, als
een meesterstuk van hooge waarde
en letterkundige kunst,
aller aandacht.
DR. JAN TEN BRINK.

Dela voor onze Jaws,

Gustave Aimard.
Opgeluisterd met 152 groote fraaie platen :
Oorspronkelifice Houtgravures.
— Alle 2e, 3e en 4e drukken. —

Elk deel 4- 240 bladz., (root royal, yebonden in yeillustreerden band.

Prijs f 1.90.—

g

De ser e in 20 deelen bevat:

i

THEOD. M. TROMP. Lotgevallen van een
Zonderling.
ANDRIESSEN. Pe kinderen van den Hugenoot.
Kapitein FLINT. Texas en Mexico.
Jaap Moedig.
Te Water en te Land.
HOFFMANN. Erik Randal. — Afraja. —
Kapitein Roland.
STEVENSON. Goud-Eiland.
PAJEKEN.
De Zwarte Ruiter. - Pe Squatter.
Bob de Pelsjager.
MAYNE REID. Wilde Jacht. — Woudloopster.
Op bet Oorlogspad.

Sprookios Mil Musk.
NAVERTELD DOOR

ANT. L. DE ROP.
Met 8 Aquarellen in kleurendruk en zestig
houtgravures tusschen den tekst.
* I Wonderbloemen * * * * * * * * *
* * % II Too-verklanken * * * * * * *
* * * * * III Parelschelpen * * * %
— Geb. f 1.90per deel. —
IMMIIIIIM■1■1111■■■

'........................

De Goudkoorts. — Curumilla. — Valentin Guillois. — Boekaniers. — Zeeschuimers. — Goudzoekers. — Hacienda del Rayo. — Montbars de Verdelger. — Bijenjagers. — Steenhart.— Vasthand. — Zonen Tan 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. GOUVERNEUR schreef
voor het eerste hier te lande uitgegeven werk van AIMARD de aanbevelende voorrede.
4■1111INIIIMMI
1 1 1 1 •1 ■111MITIMM,
Geon beter cadeau voor een jongen dan het boek van:
Nataly von Eschstruth. DE GELUKS-STER.
Boeiende roman ing. f 2.40 geb. f 2.90
Dr. KARL MAY
IMMIIIIIIII.

Een der laatste Romans van de gevierde schrijfster.

Het Geheim van den Witten Bison.

OM TIT

Prijs geb.

f 2.30.

IN DE SCHADUW DES DOODS,

Ina. f 2.40 Geb. f 2.90
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.

E. Juncker.

* * * 16 platen ± 500 bladz. geb. f 2.90 * * *
2e. Druk.
Dit werk is geheel in het genre WORISHOFFER.
In enkele maanden was de le druk totaal uitverkocht.

FATA MORGANA van HARMER.
MODERNE KARAKTER-ROMAN 660 Bladz. — Geb. f 3.50.

2e

SERIE

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

Let op de uitgave van de Ullgevers-Maatschappij „Nederland."

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND," 's-Rage.

Uitgaven

MEISJESBOEKEN. - FEESTGESCHENKEN.
Leeftijd tot 17 jaar ingesloten.

KITTY O'HARA,
SCHELTEMA:

Lotgevallen van een Iersch meisje
op een Engelsche Kostschool,

D

DOOR

L, T. Meade.

e

Stiefzusters,

8 0 . Inelegant fijnen band

f

1.90.

8 0 met 8 platen, in bijzonder rijken
artistieken band . . f 1.90.
Het Dagblad van Zuid-Holland en
Gravenhage. Er is een allerliefst boekje
verschenen. Het is getiteld : De Stiefzusters.
Deze novelle, verdienstelijk vertolkt door
H. Scheltema, is zeer boeiendgeschreven
en zal ongetwijfeld door de 'one dames,
aan welke zij wordt ten geschenke gegeven,
met de meeste belangstelling worden gelezen. Aan romantisch element ontbreekt
het in deze vertelling allerminst, dock des
richting waarin het werd aangebracht, i
niet bedenkelijk. Uitgevers en vertolker
mogen zich vleien, met een druk debiet
van dit bevallige boekske,
waarvan het
werkelijk keurige bandje zeer verdiend
geroemd te worden.

MIIII■111M

Voor Meisjes , leeft0

11-15 jaar,

SHEILA JOSSELIN
VAN

Mrs Molesworth,
DOOR

CORRY.
7 platen, in prachtig versierd en
stempelband f 1.90.

De Huisvrouw. In de eerste plaats mag
bij dit bock wel genoemd worden de bijzonder elegance band , die daaraan het
uiterlijk geeft van een vriendschapsalbum. —
Inderdaad getui gt die band van een fijnen
smack. 1VIaar ook de inhoud is teprijzen.
Ilet verhaal is aangenaam geschreven
en heeft een nuttige strekking. Onze jonge
meisjes zullen het met genoegen lezen en
wij kunnen onze lezeressen zeer aanraden
het hare dochters in handen te geven.

ars- Werken Tan MEADE en
MOLESWORTII behoeven Been
enkele aanbeveling; de naam der
schrijfsters is wel de bests. Zij
zijn dan ook hier te lands als
schrijfsters voor meisjes zeer
bemired.
Illustratie uit Kitty O'Hara.

Freule

door CORRY naar het Duitsch van E. BILLER.

2e druk. 260 blz. met 8 platen in autotypie naar oorspronkelijke
aquarellen. In rijken stempelband f 1.90.
INHOUD : De laatste Baron de Watteville op
zijn stamslot. — Hoe de 'one barones opgevoed werd. — Het sterven van den laatsten baron
de Watteville. — Ulli wendt zich tot hare eenigen
vriend. — Ulli's intrede in een nieuwe wereld. —
Ulli's eerste optreden. — Een diner waaraan
Ulli domheden begaat.
Ulli richt opnieuw
onheil aan. Ulli in het theater. — Ulli's
eerste verdriet. — Ulli onder de jammerspechten. — Ulli vindt een vriendin — Veelgewaagd, alles verloren.
Onder vreemden. —
De barones als kindermeisje.
Bijna met het
leven geboet.
Ulli wordt een dame. — Slot.

kieF-- De inhoud Tan dit werk getuigt
van zoovelegezonde edele leven.sopvattingen, dat het met graagte door
elk beschaafd meisje gelezen zal worden. Wij hebben nog
zelden in de voor meisjes bestemde litteratuur, waaraan
zulke hooge eischen worden. gesteld, een boek gevonden dat
in elk opzicht zoo ten Tolle aan die cis en voldoet en ons
tevens zoo in allen deele heeft liunnenbevredigen.

De Portefeuille. Ulli, in sierlijk uiterlijk zal door onze jonge meisjes met
raagte gelezen worden.
g
De Huisvrouw. Ulli, een verhaal voor oudere meisjes: onderhoudend geschreven en leerzaam van strekking, is zeer aanbevelenswaardig.
CORRY zal met dit boek zich vele vriendinnen maken.
De Avondpost. Ulli in bijzonder fraai gewaad zal zeker door het meisjespubliek van harte welkom geheeten worden.
Dagblad van Zuid-Holland 's Gravenhage . . een prachtig bockwerkje. — Het is een aardig, gezellig boek voor jonge dames. —
De Lotgevallen van Ulli van haar vroegste jeugd tot aan het tijdperk
dat alle meisjes eenmaal wenschen te zien aanbreken, zijn zeer onderhoudend verteld.
Uitvoering is zeer net.

Een poppenfamiiie, Yertelling voor kleine
meisjes door CORRY, met 4 platen in kleurendruk naar oorspronkelijke aquarellen, gebonden in rijk geillustreercien stempelband, 2e druk 1.75
De Huisvrouw. Een alleraardigst boek voor
kleine meisjes, die zich met de prettige
verhalen uit depoppenweield zeker zullen
vermaken. — Bet boek is fraai uitgevoerd,
in bijzonder keurigen band, en is zeer
aanbevelenswaardig.
De Portefeuille. De uitvoering is zeer sierlijk.
CORRY, bij de jeugd reeds genoegzaam
bekend, weet den we g naar het kinderhart te vinden en daardoor denjuisten toon
aan te slaan. Dit boek zal ontegenzeggelijk
eengoede ontvangst ten deel vallen.
Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage. Een uitstekende vertelling. —
Voor de kinderkamer achten wij dit prachwerkje be
tie
g
een aanwinst, waarom
wij• ho en dat velen aan hunne kleinen
gelegenheid zullen even het eenvoudige ongekunstelde verhaal te lezen
Het Vaderland. Dit boekske, keurig uitgevoerd met aardige verhaaltjes,
zal zonder twijfel in den smaak vallen en vele lezeresjes vinden : —
hier wordt vanpoppen gezellig en onderhoudend verteld.
e in fraai gewaad. Men aarzele niet,
De Avondpost. Een keurig werkj,
het zich aan te schaffen, want de kinderen zullen er met beide handen
naargrijpen en het met genoegen lezen en herlezen.
De Prov, Groninger Courant. Dit bock is ver boven onzen lof verheven
— met groote ingenomenheid vestigen
er de aandacht op.
De Arnhemsche Courant. Aardig en in den goeden kindertoon is deze
vertelling. Recht natuurlijk zijn de „levenservaringen" van popper,
medeg-edeeld en ieder zal de fantasie en den eenvoudigen humor der
schrijfster bewonderen. De plaatjes zijn naar geestige vlug getee.
kende aquarellen vervaardigd en maken een gunstige uitzondering op
die, welkegewoonlijk Hollandsche kinderboeken heeten te versiere„.
Tijdschrift Nederland. CORRY heeft zich als schrijfster reeds een naiad,
verworven ; dit vroolijke verhaal zal bij de kleinen dien naam bevestiger„.
Voor hetpubliek van zeVen jaar te schrijven is een weinig moeiliiker
dan voor dat van zeventien ; CORRY is er uitstekend in geslaagd.

milingweirmimIrmaimmommamisimmiommun
De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland,

gevestigd te 'sGRAVENHAGE, Molenstraat 39.

Gep I aatst Kapitaal f 1,500,000.-5
waarop gestort f 300,000.—,
Gezamenlijke reserves op 1 Juli 1903 f 2691371.
De Bank verstrekt als eerste hypotheek geld op huizen en landerijen eji geeft 4 pet.
pandbrieven nit its stuklien van f l 000—, f 500.
en f 100.
Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank.
Mr. D. VAN HOUTEN.
De Diredie:
Mr. J. D. TEN BRUGGEN CATE.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Bij de HOLLANDTA-DRUKKERIJ te BAARN zooeren
versehenen
MAX O'RELL

Amsterdam.

is een onfeilbaar middel
tegen

GROOTHANDELAREN IN

HOER DE ROOS

Galanterieen en Speelgoed,

Prijs ingenaaid f 2.75,
artistiek gebonden 3.'25.

-z .•
Hoest
4
KANTOOR-, SCHOOL-, SCHR1JF- EN TEEKENBEHOEFTEN,
Ali
Verkoudheid
Specialiteit in Lederwaren.
Borstaandoeningen
Heeschheid.
Keelpijn
Degelijke afwerking alle onder4Ve'd
deelen ;prachtig gepolitoerd notes
Kinkhoest enz.
bout met fraaie Lustres. Bijzonder

GLORIA HARPORGEL

1111[F-

liefelijke big vol werk kraehtige
toon • fine heldere fluit, diepe soloclarinet enz. alsook het onovertroffen harpregister, dat door
de buitengewoon fine stemming
een ongekend succes te weep brengt.

Geneest den strengsten hoes!
in, 1 et 2 dagen.

Beter dan eenig ander fabrikaat, en onder
voortdurende controle van MI. Medici.
Verkrijgbaar in flacons van f 0.40 f 0.70 f 1.--tablettenvorm per door van 36 tabletten f 0.40.—
„ 0.l0.72

Prijs 2— spel 11 registers f 150.—
f 170.—
,
12
2.1 /2 „
„ 3 1 4, „ (Harp en Soloclarinet of fluit) ..... • f 200.—

•

71

77

17

77

Mag in geen enkel huisgezin ontbreken vooral
&kir maar kinderen zijn ! ! !
FA13RIKANTEN

H. N. VAN SCHAIK & Co.
DEN H AA G (HOLLAND).
Koninklijke tabriek „de floningbloon".
Verkrijgbaar

alle voorname Drogisten en
Comestibleshandelaren.

Yertegenwoordigers gevraagd.
.1111111•1111MINIIMMINNIN

GEBR s . HOUTMAN
Sigarenfabrikanten,
s'HERTOGENBOSCH (Holland).
EXPORT NAAR ALLE LANDEN.

SPECIALITEIT

Geurig fabrikaat, billijke prijzen.

Dezelfde orgels met keurige spiegeltop f 25 duurder.
Eenig adres
JOH, DE HEER, Rotterdam,
Naar Zuid-Afrika in degelijke verpakking. Verzending tegen
toezending van bedrag en vermoedelijke vracht of tegen
opgave van referentien in Holland. Vraagt prospectus.

HARTMAN & Co.
Belaston zich met den aan- en verkoop van Effecters,
sluiten Prolongatien en Beleeningen, koopen Coupons,
openen Rekening-Courant en Cheque-Rekening, koopen en verkoopen vreemd geld, fourneeren cheques en
wissels op het Buitenland en de Oost- en WestIndische kolonidn, semen Belden a deposit°, belasten
inimmo zich met de administratie van vermogens.

CIGAR MANUFACTURERS
EXPORT TO ALL COUNTRIES.

A Delicious flavour at reasonable prices a speciality.

1100G11E10 DE 11,001

TWEEDE DRUK
Prijs ingenaaid f 2.40,
artistiek gebonden f 2.90.

DORA
GRANTHAM
Prijs ingenaaid 2 .4-0,
artistiek gebonden I 2.90.
Heden verschenen:

THOMAS ALVA EDISON
Naar het Duitsch van
FRANZ PAHL
Met portret
Een interessant hoekje zoowel
-voor jongelui als voor anderen.
bevattende een pittig gesehreven
levensbesehrijving van dezen merliwaardigen man. waarin tevens op
p
opulaire wijze zijn versehillende
uitvindingen behandeld worden.
Uitgave
HOLLANDIA-DRUKKERIJ,
BAARN.

MMINUMINO,

Zoe
ven verscheen :
o

\s\
V R Ei N, D

M

's HERTOGENBOSCH (HOLLAND.)

HARE 101■ 1:11,1,11{E

Prigs f 0.75

BUITENHOF 48. 's-GRAYENII kGE.

Naar het Duitsch
C-+ 143 13 kt s . H U. rf

Vrotger verseheen
denzelfden seltryver :

EN
van

E. ST R AUSS.

Prijs

f 2.40 geb. f 2.90

Uitgave
HOLLANDIA-DRUKKERIJ
BAARN.

„Leiden boeide een boek van dezen tijd mij
zoo.... Het is voor mij eene gebeurtenis van
g root belang
, m te kunnen deelen, onder de
ede
vele schrbvers
letterkundig )n nu een dichter
ontdekt te hebben.
( Wiener Abendpost).
De sehrijver van deze zaehte, welluidende,
droefgeestige gesehiedenis is een werkelijk
eenig kunstenaar. (Das Litterarisehe Echo).
Dit krachtige, warme levensboek heeft veel
te zeggen aan ouders en opvoeders, dat de
behartiging waard is; mall/. ook het .jonge. nog
halfvolwassen geslacht moot er zich door vermanen en leeren laten.
Westermann's Monatshefte).
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Dec. 190,1"—

eIrg. V.12.
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Niet in den Handel.

Verschijnt maandelijks.
Voor Belie :
postabonnement frs. 2.75
ADVERTENT ILN
25 Ct. per rebel.

Lidmatschap
bij de
ililli l ii il li ffi lilUoitim i tirt illifo uti tli i intilu tion tl i t io t imitictluffinti t iiiiiiifillowin t ionoliniiallffiffillowiliniltillilitliltilintiotillifilmilittuwithitutilittizoll •

Ultffevers-Maatschannii- Nederlan_d"
•

's Gravenhve Dordt Pretoria.

Groepssecretarissen

of hetAlgemeen

s Secr,

to Dordt.
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Onder Redactie van het Hoofdbestuur:
Voor Groep Nederland : Prot. Mr. W. VAN DER VLUGT, Troop:1W) % Leiden : Dr. H. J. KIEWIET DE .TONGE, Onde p-Voorzitter, Dordrecht ;
P. J. DE KANTER, Seeretaris-Penninginee. q er, Dordrecht. Jhr. Mr. 0. VAN NISPEN TOT SEVEN \ ER, Nijmegen.
Voor Groep Belgie : Prof. Mr. JULIUS ()BRIE, Gent; G. D. MINNAERT, Gent ; L. H. SMEDING, Antwerpen, J. DE VRIENDT,
Schaerbeek bij Brussel.
Voor Groep Ned. Oost-Indie : Jhr. 0. VAN DER WIJCK ; J. M. PUNA CKER, HORDIJK ; Mr. C. Th. VAN DEVENTER ; H. D. H.
BOSBOOM, alien to 's-Gravenhage.
Voor Groep Suriname : ,Thr. Mr. J. L W. C. VON WELLER, Rotterdam; W. H. V. Graaf VAN HEERDT TOT EVERSBERG, 's-Gravenhage.

Alle stuldien betreffende NEERLANDIA to zenden aan den beer C. VAN SON, Dubbeldam bij Dordrecht.

Bedenkt hoeveel eendrachtige arbeid noodig is,
eer de korrel een vruchtdragende halm is geworden.
G. D.

MINNAERT.

INHOUD Hoofdartikel . — Overzicht der II oofdbestuursvergadering in Hotel Weber te Antwerpen, door P. J. DE KANTER. -Ontwerp tot wijziging der Statulen. - Reglement voor de Alg. Ve 'rg. van( het A. N. V. --- VLAANDEREN. (De Nederlanders in
door J. S. WILLEArs. — De eerste Liederavond in het Lakenmetershttis te Gent.) — INGEzoNDEN. door K. A. JAMES, mej. J. M. PRoorr,
S. W. DE CLERCQ, 'Mr. G. M. M. 'VAN EERBEK E en Mr. A. PRAYoN VAN ZI T YLEN.
AFDEELINGEN. (Afd. Haarlem, en Omstreken door
SCIIE PERS. -- NTE uwE
MEDEDEELING EN.
Verkorte Begrooting van het Hoofdbestuur voor 1901.
BERICIITEN.
van den 7den Jaargang.
ADVERTENTIEN.

Lsaer,

•MNIM.1.1

Zie de dagorde voor de Algemeene Vergadering op blz. 161.
I

•
e verkiezing voor den AVetgevenden
Raad der Kaapkolonie is in het voordeel van de progressieven -- dat
zijn de imperialistische Engelschen — beslist. ZU hebben
nil tw aalfvertegenwoordigers in den Raad, de Zuid-Afrikaansche partij elf. De meerderheid is zoo klein als zij wezen
kan' 't is eenmeerderheid.
Deze uitkomst is voor de Afrikaanders een teleurstelling.
Zij hadden 't anders verwacht. De Kaapstadsche correspondent
van een onzer groote bladen schreef, Nr oor de uitslag bekend
was, dat zij op een meerderheid van drie stemmen rekenden,
en bit komt overeen met wat wij in partikuliere brieven nit
Zuid-Afrika hebben gelezen.

Er zijn wel liclitpunten. enkoie distriktell, die vroeger
voor geheel progressief golden, is een kandidaat der ZuidAfrikaansche partij gekozen, waardoor bewezen wordt, dat
inderdaad een annmerkelijk aantal Engelschen zich van de
imperialisten onder hun landgenooten afgekeerd hebben en
met de Afrikaanders samen gaan. Ook hebben Afrikaanders,
op wie vroeger geen staat viel te maken en die in den _Rand
ml eens met deze dan met gene partij stemden, zieh met
dezeverkiezing beslist aan de zijde van hun y olk g-esehaard.
Maar met dat al beeft Jameson's partij in het Hoogerhuis
nu de meerderheid en kan zij daar ongedaan waken wat een
meerderheidvan Afrikaanders
kortheidshalve de leden
der Zuid-Al'
partij nog zoo te noemen — in de
Wetgevende Vergadering tegen haar zin mocht besluiten.
Krilgen de Afrikaanders met de verkiezing, die in de eerste
heft van Januari valt, in dat Lagerhuis de meerderheid,

NEERLANDIA.
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dan is de zaak, dunkt ons, nog zoo erg niet. Want voorshands he en zij meer van een progressieve regeering te
vreezen, dan de progressieven van een Afrikaander regeering,
vooraldeze, nit den internationalen aard van de ZuidAfrikaanschepartij. vooral verzoenend zal moeten optreden.
Met een Afrikaander meerderheid dus het Lagerhuis n
een progressieve meerderheid in het Hoogerhuis, zullen de
Afrikaanders wel niet veel wetter kunnen doorzetten die
beginselen raken, maar dan kan toch het kwaad, dat wit)
ineen vorig opstel mogelijk acbtten bij- aldien de progressieven
het heft in handenkregen,
•
verhoed worden.
Hoe de kansen voor de verkiezing van Januari staan
durven wij niet met beslistheid zeggen. De uitslag hoeft niet
dezelfde te z ij- n als voor den Wetgevenden Raad, aangezien
bij de verkiezing van dezen op een kandidaat nicer dan eene
stem uitgebracht kan worden en bit) de verkiezing voor de
AVetgevende Vergadering niet. Volcrens de teleovanmen
rekenen deAfrikaanders nit, dat zij bet winnen zullen, maar
men kan op dergehj- ke becUteringen in den regel geen staat
niaken de laatste verkiezing heeft dat weer bewezen.
mogen echter niet verzwijgen, dat wit) voor onze stamverwanten
niet gerust zijn. Van een Afrikaander uit de Kaapkolonie,
die denpolitieken toestand goed kent, hoorden wij onlangs,
'Tat zijn partij -weer vertrouwen had in de verkiezing voor
11 Wetgevenden Raad dan voor de Wetgevende Vergadering.
t is dus bedenkehj- k. Maar 't kan nog anders uitvallen.
iidien (le Afrikaanders ook in Januari verliezen, dan is
natuurlijk bet gevolg van den opstand, die aan duizenden
oorvijf jaren het stemrecht gekost heeft. Nu nog kan men
telkens in de Kaapsche bladen lezen van rebellen, over wie
die strafwordt lilt e5 In elk geval kunnen de Afrikaanders zichover vtlf jaar weer in hun meerderheid laten
gelden, maar
dien tusschentijd kan er sehromelijk veel
bedorven worden.
*

*

e samenstelling van de nieuwe Wetgevende Vergadering
zal al dadelijk van grooten invloed zijn op de onderwijskwestie en de taalkwestie. En dat
levenskwestien voor
den Afrikaander stain ook de oude kolonie. Laat de
Afrikaander nog maar wat verdrukt worden, laat het onrecht
van den oorlog niet aan hem hersteld worden, indien het toekomende geslacht maar op school min volksaard niet verliest
zijn taal niet verleert.
De Afrikaanders der Kaapkolonie hebben ernstige grieven
over het onderwijs. Velen, de meesten wellicht, vinden het
stelsel nog zoo slecht niet, maar de uitvoering daarvan, die
is slecht. Het onderwijs het Hollandsch wordt verwaarloosd de inspecteurs, die aan de wet de hand moeten houden
rondgaan om te zien of de seholen zich aan haar voorschriften 'louden, ziju dikwijls menschen die van het Hollandsch niets afweten. De onderwij- zers hebben van hen dus
niets te vreezen, als bet onderricht in die taal op hull
school niet deugt. De schoolbesturen nit de Afrikaanders
worden gedwarsboomd. Hollandsche leerboeken, die jaren
lang in gebruik ziejn geweest, worden verboden Engelsche
leerboeken, die van de geschiedenis van Zuid-Afrika een
sterk partijdige voorstelling geven, ingevoerd. En zoo meer.
Dat alles doetvoornamelijk dr. Muir, de superintendent
van onderwijs, die de voorschriften der wet op zijde schuift
en zijn weerzin tegen al wat Hollandseh is en Afrikaansch
voelt duidelijk toont.
Deze klachten en vele meer zijn onlangs op de synode der Nederdnitsch Gereformeerde Kerk te Kaapstad te berde gebracht
uitvoerig behamleld. Er waren er op die vergadering die
van het staatsonderwijs geen bell nicer verwachtten en aanstonds wilder overgaan tot bet opriehten van vrije seholen,
waartoe de kerk onder de Afrikaanders de vertegenwoordigster van bet yolk bij uitnemendheid — de aanstichting
zou nemen.
Maar de bedachtzaamheid overwon. Vriie scholen op te
richten en te onderhouden is zoo dunr. De Afrikaander
heeft voor de nationale zaak wel veel over, maar begrijpelijk,

dat hij eerst nog beproeven wil, zijn onderwijs met staatshulp te bekostigen. En het is toch zijn recht, waarom hij
vraagt. Dus besloot synode, het Parlement op herstel
van haar grieven, eerlijke uitvoering van de wet, alsook op
verbeteringen aan te dringen. Geeft dat niet, dan zal men
v elder zien .
Men begrijpt dus, hoe de uitslag van de verkiezing voor
den Wetgevenden Rand de synode teleurgesteld heeft en
met hoeveel spanning zij de verkiezing in Januari tegemoet
gnat. Loopt het dan ook verkeerd af, dan kunnen de Afrikaanders wel de hoop la en varen, dater
• in het onderwijsstelsel een anderegeest zal komen. dan zullen zij wel
totde vrije school moeten overgaan, gelijk men in Transvaal
reeds zoo flunk op weg is te doen,
waarmede de Boeren
den Vriejstaat ook wel spoedig zullen beginnen, bun
verzoekschrift met de 23,000 handteekeningen bij de regeering
van de Oranjerivier-Kolonie geen verandering van de on derwijswet heeft kunnen bewerken.
*

*

*

Maar er is een andere zaak, waarin synode der Ned.
Ger. Kerk in de Kaapkolonie, waarin bet Afrikaander yolk
dat zit) vertegenwoordigt, een hulp van het Parlement, geen
hulp van de regeering behoeft om verbetering te brengen,
en dat is het gebruik van de moedertaal in eigen kring.
Wij wisten, dat het Engelsch band over hand onder de
Afrikaanders was toegenomen, maar dachten dat de oorlog
de menschen had wakker geschud. Daarvan hebben vele
berichten nit Zuid-Afrika getuigd, mondeling hebben
Afrikaanders het bier te land ons verzekerd. Men kon zelfs
in vele Engelsche kranten lezen, dat de oorlog een dam
had opgewmpen tegen den strooin van bet Engelsch. In
Afrikaander gezinnen, waar vroeger geen Hollandsch noch
Afrikaansch werd gehoord, sprak men nu niet anders meer.
Wie de taal verleerd was of haar nooit gekend had, beoefende
haar nuvh,j-tig.
Wat wij nu echter op de synode te Kaapstad vernemen
geeft een ander beeld van de werkelijkheid. Klacht op klacht
verhieven de ernstiger Afrikaanders over de verwaarloozing
van de moedertaal, no g alts d.
Een verslaggever van Ons Land schrijft er over. „Heeft
oils y olk 111 deze zaak ernst genoeg r vraagt hij. En verder
du leis onze leden Hollandsch spreken het Parlement ?"
„Zullen onze jongelingen en jonge dochters het Hollandsch
gebruiken gezelschap en in hun brieven ? Zullen zu- Hollandsche boeken met smaak lezen P De zaak is, Engelsch
is de taal der mode, die een macht is." En hij besluit :
Gewis, ware bet Hollandsch niet de taal van onze kerk
onzen Bijbel en onze gebeden, het was er mede gegaan als
in Amerika."
*

Als in Amerika. Hier Ainspeelt de schrijver op wat hij
ineen vorige reeks aanteekeningen op de synode medegedeeld
heeft, een voor den Nederlandschen stam treurig stukje.
Hier is het :
De Nederduitsehe Gereformeerde Kerk in de Vereenigde Staten
van Amerika gevoelt nog zekere betrekking op de Kerk alhier.
Wegens den drang der omsta,ndigheden, heeft zij de Engelsche
taal aangenomen.komt tot de Synode met een hartelijken
ell interessanten brief. Het blijkt daaruit dat zu in getallen zeer toegenomen is. en nog toeneemt Toen zij een brief in onze offieieele taal
tot ons wilde zen den, was er niemand. die dies brief opstellen kon!
Later wend er wel iemand gevonden die den brief in het Hollandsch
kon schriiven, die nu gelezen is. Er zijn er die meenen dat dezelfde
verandering van taal ook onze, Kerk waeht. En vooral voor den oorlog
gebruikte 'nen dit als argument om te pleiten voor En g elsche diensten!
Gelukkig dot dit sehrikbeeld niet thans veel uitrichten kan ! De
oorlog heeft de Heide voor de moedertaal weer aangewakkerd, en
ale dag wat vender teruggesehoven, waarop ook ooze kerk een
Engelsehen naam, met 't Engels
ch als offieieele taal zal moeten
aannemen. Intussehen, de taal kan niet lets onversehilligs zijn voor
de Kerk. Zij zal, hoe zij het ook overlegt, met het uitsterven der
taal ook verlies lijden
meer dan
een
opzicht.
Daarom,
hoewel de
dingen hier niet zulk een vaart zullen nemen als in Amerika, de
volkskerk moet voor de volkstaal zorgen.
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Niemand te vinden die een brief van de Nederduitsch zelfstandige afdeelingen to vereenigen. De uiterste pogingen tot
Gereformeerde Kerk in de Vereenigde Staten in het Hollandsch behoud worden aangewend.
•
BelgiE,,
Ingekomen is een sehrijven van het bestuur vangroep
kon. opstellen. Hoe beschamend !
dat de beer J. de Vriendt bedankt als lid van bet Hoofdbestuur.
*
*
Met de N. Z. A. V. is van gedachten gewisseld over de
*
wenschelijkheid om niet afzonderlijk boeken voor Z. A. to verDe schrijver in Ons Land schijnt er met dat al niet zoo zamelen, maar haar arbeid te vereenigen met lien der boekengerust op dat de kerk haar taal in eere houdt, want na zijn commissie van het A. N. V. De N. Z. A. V. is echter niet
uitspraak, dat het Hollandsch nog veilig is als taal van bereid tot samenwerking.
De voorzitter merkt op dat men elkaar in ieder geval op de
kerk, B1 e] en gebed, vaart hij voort te vragen •
hoot dient te houden van beider werkzaamheden, opdat niet
dubbel en elders in 't geheel niet gegeven wordt. Dr. Kiewiet
In hoevele dorpsseholen, vooral eerste klas seholen op dorpen hi
met meerendeels Hollandsehe bevolking, is de godsdienstige oning de Jonge zal doze zaak nog eens in het "Hoofdbestuur der N. Z.
A. V. ter sp rake brengen.
in het Hollandseh ? lieeft men niet „devotions" in het Engelseh. zelfs
waar Brie vierden der kinderen van de Hollandsehe kerk zijn? Letters De vergadering verleent machtiging aan het D. B. de Boekende predikanten onzer kerk wel genoeg hierop? Traehten zij dit t o Commissie onder toezicht van het Hoofdbestuur to brengen, daar
verhelpen ? Vragen de ouderlingen, die in de Synode warm voor de Naar werkzaamheden zich op 't oogenblik tot alle roe y en en
taal spreken, of aanspraken in die richting toejuichen — vragen zij
oorden uitstrekt. Daartoe moet echter eerst een verzoek uitgaan,
genoeg hoe het met zulke zaken gesteld zij ? Moedigt men de
het Groepsbestuur van Nederland, dat de Commissie heeft
van
taal genoeg aan, door b.v. aan leerlingen prijzen el voor uit to lavers ?
benoemd.
instemming met het
Ingekomen is nog een betuiging van instemming
Het antwoord ligt al in de vragen opgesloten.
streven van het Verbond van den beer Von Zeppelin
Een leek, blijkbaar een onderwijzer, biedt in Ons Land
consul te Bangkok, welke zal trachten aldaar een Afd. te stichten.
eenige leekegedachten over de taal van den godsdienst der
De heer Minnaert doet mededeelingen over zijn pogingen om
Afrikaanders, vooral der Afrikaansche jeugd, den leden der de Vlamingen te Parijs en Rijssel voor 't Verbond to Winners.
De Voorzitter deelt mode, dat na bestudeering der zaak blijkt
synode ter overdenking aan. En het is al in denzelMen
dat er aan de wet op het Nederlanderschap weinig to veranderen is.
geest dat zij schrijft.
Op de meisjeskostschool van zijn dorp wordt — hoewel De Afd. Parijs wenscht maar f 1.00 per lid aan de Alg. Kas
geen vijf van de honderd meisjes tot een andere dan de bij te dragon. Na beraadslaging wordt voorgesteld en aangonomen
1.50 met uitzicht o geldelijken steun voor
Ned. Ger. Kerk behooren -- de dagelijksche godsdienstoefening vast te houden aan f
bijzondere doeleinden, wanneer de begrooting van het Verbond
e
otr
vrij zeker geheel in het Engelsch gebouden, Men hor
dat toelaat.
althans niets anders zingen dan uit de Church Praise. Op Bij bespreking van den toestand in Perzi6 wordt medegedeeld,
andere scbolen, die de schrijver kent, geven onderwijzers dat volgens door het Hoofdbestuur ontvangen berichten in 1901
en leerlingen de voorkeur aan Engelsche gezangen. En er is namens het A. N. V. te Teheran een colleete is gebouden voor
de Boerenweduwen en Weezen in Z. A. Besloten wordt de opbrengst
meer, dat den leek met zorg vervult. Hi' vraagt :
Bezel
collecte, die niet aan het Hoofdbestuur werd verantwoord ,
d
Zou het niet de aandaeht van de Synode waard zijn te onderzoeken, uit de Hoofdkas to betalen, wanneer deze som niet van elders
of onze kerkvormen ook verwaarloosd worden ten gunste van „Revival" moat worden aangeboden, waarop groote kans bestaat.
en Conseeration-meetings", en dingen van soortelijke strekking? De heer De Kanter wijst op hetgeen jhr. De Sturler, ConsulKan Bataansehreeuwen van God --aanbidden is het niet — en generaal to Smyrna doet voor het Ned. stamleven in zijn omopzweepen van ,jeugdige gemoederen de goedkeuring wegdragen
geving: oprichting der Kamer van Koophandel en der Ned.
van een kerk, die tot nog toe bekend stolid voor Haar deftige en
school, verbeterim van de Nederlandsche Kerk en het Ned.
bezadigde waardigheid ?
Is het geen teeken des tijds — treurig maal waar — dat onze Hospitaal. Jhr. De Sturler bereidt ook de oprichting eener afjonge theologen tegenwoordig naar Amerika gaan om bun studien dueling van het A. N. V. to Smyrna voor.
or ter van spr. zal het Verbond aan de N. K. v. K. to
Op
of to ronden ? Het is een aangenaam woord en ik vraag er bij
verleenen
en 0.00 in eens voor
jaar
ste
voorbaat vergiffenis voor — nog meer „mob - oratory" in onze Smyrna f 25 per un
•
godsdienstoefeningen zal daar uit voortvloeien.
hospitaal en kerk , een en ander voor de begrooting van 1904.
Omtrent de uitzending van een onderwijzer naar Chili kan
Maar bier begeeft de schrijver zich op een terrein, waar nog geen besluit worden genomen.Er
• zijn sollicitanten opgeroepen
wij hem niet volgen zullen. Of de Afrikaanders ook in dezen en er was zelfs bijna een keuze gedaan, maar er zijn moeilijkheden
slechten zin verengelschen, dat zij behoefte krijgen aan (Yerezen.
De afwikkelin bo. wordt aan het D. B. overgelaten. Besloten
b
sensatie-preeken, ligt buiten ons onderwerp. Maar dat de wordt op de Begrooting van 1904 een crediet van f 1500 voor
Ned. Ger. Kerk in de Kaapkolonie nog veel te doen heeft dozen onderwijzer en zijn school to openen.
Hiein g komt de Begrooting van 1904 aan de beurt, die zonder
om de taal van haar Bijbel in volle eere to herstellen is wel
aanmerkingen wordt goedgekeurd. (Zie biz. 160 van dit nummer.)
duidelijk. Gelukkig, dat Naar synode overvloedig blijken gaf,
Aan de orde is nu het ontwerp tot wijziping der Statuten.
dat zij op de boo to van bare taak is en die kloek vi
Na uitvoerio. e besprekingen wordt het met enfiele veranderingen
aanvaarden.
goedgekeurd7 (Zie blz. 152 van dit nummer.)
In verband met de wijziging der Statuten zal ook het reglement voor de Mg. Verg aderingen eenigszins worden veranderd,
Hot bestaande is in dit
Overzicht der Vergadering van het Hoofdbestuur in waar toe het D. B. wordt gemachtigd.
nummer opgenomen. Lie blz. 154).
Ten opzichte der redactie van Neerlandia wordt no g' besloten
hotel Weber, te Antwerpen op 21 November1903.
dat elke groep over haar eigen ruirnte kan beschikken en een
Aanwezig: prof. mr. W. van der Vlugt, dr. H. J. Kiewiet de lid van het Hoofdbestuur daarvoor kan aanwijzen, maar dat
Jonge, P. J. de Kanter, H. D. H. Bosboom, Jhr. mr. J. L. W. aan Dr. Kiewiet de Jonge de eindbeslissing over opneming van
C. Von Weiler, prof. mr. J. Obrie, G. D. Minnaert en L. H. artikelen en ingezonden stukken zal worden overgelaten.
Het verzoek der Groep Belgi6 om steun voor een kunstreis
Smeding.
Afwezig met kennisgeving: jhr. mr. 0. van Nispen tot Sevenaer, der dames Mollinuer en Wichers, die zich zal be Palen tot AntVerbond
J. M. Pijnacker Hordijk, mr. C. Th . van Deventer en W. H. V. werpen en Brussa voor zoover het de afd. van het Vbond
betreft, wordt ingewilligd en f 50 daarvoor toegezegd.
Graaf' van Heerdt tot Eversberg.
Over de verspreiding in Amerika van Joh. H. Been's „The
De voorzitter, prof. Van der Vlugt opent met een kort woord
van welkom de vergadering, waarna de notulen der vorige bijeen- History of a Dutch boy" zal de uitgever geraadpleegd worden.
Te 5 uur sloot de voorzitter de vergadering.
komst worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
De algemeene secretaris, de hoer De Kanter, verkrijgt het
woord tot het doen van verschillende mededeelingen naar aanDe Aly. Secietaris :
leiding van ingekomen stukken, waaraan het volgende is ontleend
De groep Amerika heeft zich ontbonden. Aan alle leden in de
P. J. PE KANTER,
Nieuwe Wergild is nu een opwekkend schrijven gezonden met
alfabetische list banner medeleden en een verzoek om zich tot
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Ontwerp tot wijziging der Statuten van het

Middelen.

Algemeen Nederlandsch Verbond.

Artikel 3.

ALGEMEENE TOELICHTING.
De ontwikkelingsgang van het Verbond brengt mede, dat geleidelijk zijn bestuurders scherper omlijnde begrippen hebben gekregen van het doel, waarop de arbeid moet zijn gerieht.
Veelvuldig werd de aanmerking vernomen: Wat het Verbond
wil is mooi en verheven, maar te yang. Er zal in den aanvang
wel iets waars in deze uitspraak zijn geweest. De eerste leiders,
die ten koste van z6Oveel ins panning het Verbond hebben gesticht
en vooruitgebracht in de zoo moeilijke eerste jaren, zij wisten
zeer goed wat zij wilder' , maar begrepen tevens, dat, waar elke
organisatie onder het Nederlandsche element ontbrak, de eerste
eisch was : de Nederlanders en Stamverwanten te vereenigen, de
lauwen en onverschilligen aan to vuren. Eerst als dat zou zijn
bereikt kon er aan worden gedacht de roller' to verdeelen, de
vereenigden aan den arbeid to zetten om to komen tot handelingen
en hervormingen van practisch nut.
De eerste tank, zoo zwaar en dikwerf zoo ontmoedigend, is
thans in zooverre afgeloopen, dat in de meest belangrijke Hollandsehe contra over de geheele wereld groepen of afdeelingen
van ons Verbond zijn gevormd of in wording zijn.
En daarmede kwam vanzelf de eisch van practisehen arbeid
op den voorgrond.
Aldus den gang der geschiedenis nagaande kan het goon verwondering wekken dat Artikel 2 der Statuten, omschrijvende
het doel van het Verbond, wijziging behoeft, en in aansluiting
daarmede ook de middelen, waarmede men zich voorstelt dat
doel te bereiken — artikel 3 — anders behooren to worden
omsehreven.
Waar het Verbond krachtig groeit, bleken ook andere artikelen
der Statuten niet 'anger to voldoen aan de eischen van het heden
en de naaste toekomst. In dit lieht moeten de voorgestelde wijzio-ino.en in enkele andere artikelen worden beschouwd.
ONT WERP.

1Vitam, Duni ., Zetel, Vereenigingsjaar.
Artikel 1.
(Vergelijk art. 1 oud).

(Vergelij k art. 3 oud.)
De middelen waardoor het Verbond zijn doel tracht to bereiken zijn :
le Het wekken van eenheidsbewustzijn, mood, geestkracht en
zelfvertrouwen onder Nederlanders en Stamverwanten.
2e Voorlichting van de pers en — zoo noodig — adressen
aan de bevoegde macht om op to komen voor de eer en den
goeden naam van den Nederlandschen Stam, of om zijn zedelijke
en stoffelijke belangen, waar ter wereld ook, to bevorderen.
3e Uitgave of ondersteuning van uitgave van toepasselijke
ueschriften.
4e Bevordering van het bezoeken van Nederlandsche Scholen
door buiten Nederland wonenden.
5e Stichting of begunstiging van Nederlandsche boeherijen of
Nederlandsche afdeelingen van boekerijen buiten Nederland.
6e Stichting of ondersteuning van Nederlandsche scholen •
g van het onderwijs in de Nederlandsche taal, waar
ondersteunin
daaraan buiten Nederland behoefte bestaat.
7e Verbriiding van het Nederlandsch lied.
8e Ondersteuning van den Nederlandschen boekhandel.
9e Bevordering van de oprichtig of ondersteuning van Nederlandsche Kamers van Koophandel buiten Nederland.
10e Elk ander geoorloofd middel, dat strekken kan tot bevordering van het doel, in artikel 2 omschreven.
ToelichOng: De toelichting op art. 2. geldt ook
voor dit artikel.
Aileen zij nog opgemerkt dat onder le van dit artikel
wordt aangeduid welke geest moot spreken nit de wijze
waarop zoo mondeling als schriftelijk tegenover de verspreide
deelen van den Nederlandschen scam wordt opgetreden.

Leden.
Artikel 4.
(Vergelijk art. 2. Regl. v. Groep Ned. en art. 10 oud Statuten.)
Het Verbond staat open voor ieder ,
die het wenscht to steunen.
Het kent kerkelijke noch staatkundige partij.
Alle leden ontvangen kosteloos het or aan van het Verbond.

Algemeene Fergaderingen.
Artikel 5.

Op 1 1VIei 1898 is voor den tijd van negen en twintig jar en
eene vereeniging opgerieht onder den naam van „Algemeen
Nederlandsch Verbond", welke to Dordrecht is gevestigd.
Het Vereenigingsjaar loo p t van 1 Januari tot 31 December.

Doel.
Artikel 2.
(Vergelijk art. 2 oud).
Het Verbond beoogt:
le. Verhooging van de zedelijke en stoffelijke kraeht van den
Nederlandschen Stain.
2e. Handhaving en verbreiding van de Nederlandsche Taal.
Toelichting: Steeds sterker werd de behoefte gevoeld
om duidelijker dan in het bestaande art. 2 to omschrijven,
dat ons doel in de eerste en voornaamste plants is : de verhooging van de kracht van den Nederlandschen stain, de
verschillende deelen van dien stain to doordringen van den
ernstigenplicht het zuiver Nederlandsch karakter to bewaren,
onderling en met het moederland betrekkingen to onder houden of aan to knoopen en nit to breiden, en dat wel ook
op het gebied van handel en nijverheid.
De beweging voor de taal is daarbij geon doel maar het
voornaamste middel, zooals uit art. 3 blijkt :
Daarnaast editor werkt het Verbond voor hetverbreiden
der Nederlandsche taal, bijv. onder de daarvoor geschikte
inlandsche elementen in de Nederlandsche kolonien. Daarbij
kan men niet de stambelangen doen golden Alleen van de
verbreiding der taal kan hier sprake zijn. De leiders van het
Verbond zoo hier als in de kolonien zijn overtuigd, dat daardoor de banden tusschen moederland en kolonien worden
versterkt. Hier is de taal doel.

(Vergelijk artt. 13 en 17 oud.)
Algemeene vergaderingen van de leden van het Verbond worden
gehouden zoo dikwijls het Hoofdbestuur het noodig acht, en
ook zoo dikwijls het door ten minste eerie roe minstens
minstens twea
zelfstandige afdeelingen of minstens 20 leden wordt verlangd met
opgave van de punten, waarvan de behandeling wordt gewenscht.
Het Hoofdbetuur stelt eon Reglement voor de algemeene vergaderingen vast.
De leden kunnen zich op doze vergaderingen doen vertegenwoordigen op de wijze biej dat Reglement to bepalen.
De oproeping voor eene algemeene vergadering en hare da y rd
worden spoedeischende gevallen uitgezonderd — minstens drie
maanden to voren in het orgaan opgenomen.
Toelichtin g: Gewijzigd in verband met de veranderde
samenstelling van het Verbond volgens art. 13.

Hoofdbestitur.
Artikel 6.
(Vergelijk artt. 6, 10 en 12 oud.)
Leiding en beheer van het Verbond berusten biej het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt het Verbond in en buiten
reehten, voor zooveel betreft de taken aan dat bestuur opgedragon volgen
s
deze Statuten.
Het waakt voor de naleving van doze Statuten en van de
reglementen der Groepen en zelfstandige Afdeelingen.
Het Hoofdbestuur beschikt binnen degrenzen van het doel
van het Verbond over degeldmiddelen van de algemeene kas
volgens eene begrooting, welke v o or den aanvang van hetjaar
in het orgaan wordt opgenomen.
Het doet jaarlijks in April rekening en verantwoording van
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zijn beheer aan eene commissie, waarvan de Groepsbesturen elk
een lid aanwi j zen uit de leden van het Verbond buiten het
Hoofdbestuur en de Groepsbesturen Doze commissie brengt van
hare bevinding schriftelijk verslag uit aan het Hoofdbestuur, welk
verslag binnen twee maanden na de vaststelling met de verkorte
rekening en verantwoording in het orgaan van het Verbond
wordt openbaar gemaakt.
Jaarlijks in Mei wordt door het Hoofdbestuur in het orgaan
verslag gedaan van zijne werkzaamheden in het afgeloopen
kalenderjaar.
Artikel 7 oud vervalt.
Artikel 7 nieuw.
(Vergelijk art. 6 oud).
Het Hoofdbestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de
verschillende Groepen. Elke Groep kan hoogstens 4 leden in het
Hoofdbestuur benoemen, behalve Nederland, dat er hoogstens 6
kan aanwijzen.
De wijze van benoeming dozer leden en de bepaling van hun
aantal worden geregeld in de Groepsreglementen.
Toelicht i n g Waar Nederland ongeveer de helft van
het aantal leden van net Verbond telt, is het billij,
k dat
doze Groep sterker dan de andere Groepen in het Hoofdbestuur is vertegenwoordigd.
Artikel 8.
(Vergelijk art. 6 oud).
Het Hoofdbestuur kiest uit zijn midden een algemeenen Voorzitter,
een algemeenen Onder-Voorzitter, een algemeenen Secretaris en een
algemeenen Penningmeester, die to zamen het dagelijksch bestuur
vormen.
De betrekking van Secretaris en van Penningmeester kunnen in
6enpersoon vereenigd zijn.
Het Hoofdbestuur kan den Secretaris en den Penningmeester
een bezoldiging toekennen en ]aatstgenoemde verplichten voldoenden
borgtocht to stellen voor zijn geldelijk beheer. De be p alin g van
de bezoldiging en van den borgtocht is overgelaten aan het
Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur kan een administrateur benoemen op een door
dat bestuur to be Palen bezoldiging. Doze administrateur is rechtstreeks verantwoordelijk aan den algemeenen Secretaris, die zijn
werkkring regelt.
De algemeene Secretaris benoemt en ontslaat het personeel van
het Secretariaat en bepaalt de bezoldigingen daarvoor, onder goedkeuring van het Hoofdbestuur.
De algemeene Penningmeester benoemt en ontslaat zijn personeel
en bepaalt de bezoldiging daarvoor, onder goedkeuringvan het
Hoofdbestuur,
Artikel 9.
(Vergelijk art. 8 en 9 ond).
Het Hoofdbestuur vergadert zoo dikwijls bet dat noodig oordeelt.
Het vergadert to Dordrecht en tt Antwerpen en wel benrtelings,
behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeeling van het
dagelijksch bestuur.
Zijne leden ontvangon vergoeding van reis- verblijfkosten
en van verdere onkosten in de waarneming hunner betrekking
gemaakt.
Het Hoofdbestuur stelt voor zich zelf een huishondelijk
reulement vast.
Artikel 10.
In spoedeischende gevallen is het dagelijksch bestuur nit het
Hoofdbestuur tot handelen bevoegd, mils daarop onmiddellijk de
croedkeuring vragende van de andere leden van het Hoofdbestuur.
Genoemd dagelijksch bestuur kan niet besluiten tot uitgaven
uit de algemeene kas, welke niet in de beer tins zijn opgenomen.
De algemeene Secretaris is bevoegd tot afdeening der loopende
zaken, welke goon bespreking behoeven.
Artikel 11.
Alle sfrukken, van het Hoofdbestuur uitgaande niet de geldzaken betreffende, vereischen de handteekening van den algemeenen
Secretaris, in belangrijke zaken ook dievan den algemeenen
Voorzitter.
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De algemeene Secretaris kan in door horn bepaald aan to wizen
gevallen de onderteekening overlaten aan den Administrateur.
De stukken, geldzaken betreffende, vereischen de handteekening
van den algemeenen Penningmeester.
Artikel 12.
Het Hoofdbestuur kan de leiding van het orgaan van het Verbond
opdragen aan een persoon, dien het al of niet uit zijn midden
benoemt en kan hem een bezoldiging toekennen.
Het Hoofdbestuur benoemt desverlangd een Administrateur
voor het orgaan en be atilt zijn bezoldiging. Doze Administrateur
is rechtstreeks verantwoordelijk aan den Redacteur van het orgaan,
die zijn werkkring regelt.
De betrekkingen van algemeen Secretaris, algemeen Penningmeester en Redacteur zijn vereenigbaar.
De Administrateur van het orgaan kan tevens zijn die van het
Hoofdbestuur.
Van de Groepen en zelfstandi ge _Afdeelingen.

Artikel 13.
(Vergelijk artt. 4 en 14 oud).
Loden van het Verbond kunnen zich vereenigen tot eene Groep
of tot eene zelfstandige Afdeeling, ter beoordeeling van het Hoofdbestuur.
Een Groep omvat een land, dat staatkundig een geheel vorrnt
eene zelfstandige Afdeeling omvat niet meer dan een streek of plaats.
Zelfstandige afdeelingen zijn die, welke niet een onderdeel
vormen van eene Groep dock rechtstreeks in geregelde verbinding
staan met het Hoofdbestuur. Zi j hebben reden van bestaan daar
waargeen plaats is voor eene Groep met hare vertakkingen.
De leden eener Groep kunnen zich onderverdeelen in Afdeelingen volgens de bepalingen,
bij het Groepsreglement vast to stellen.
Artikel 14.
(Vergelij k art. 5 oud).
De Groepen en zelfstandige Afdeelingen genieten volledige
zelfstandigheid binnen de grenzen dozer Statuten en barer reglemouton. De leden harer besturen worden voor de eerste maal
benoemd door het Hoofdbestuur.
Hare besturen staan in geregelde verbinding met het Hoofdbestuur ter behartiging harer belangen.

Artikel 15.
(Vergelij k art. 5 oud).
De reglementen der Groepen en zelfstandige Afdeelingen vereischen de goedkeuring van het Hoofdbestuur, evenals alle wijziBin gen daarin. Doze eglementen behooren onder moor bepalingen
to bevatten omtrent
1. de samenstelling en bevoegdheid van het Groeps- of
A fdeelingsbestuur
2. de benoemmg van de leden in het Hoofdbestuur volgens Art. 7;
3. de bijdragen der leden van de Groep of zelfstandige Afdeeling ;
4. de bijdrage van de Groep of zelfstandige Afdeeling aan de
algemeene kas
5. de jaarlijksehe rekening en verantwoording en het jaarverslag
aan het Hoofdbestuur
G. de afdeelingon van de Groep ;
7. de orde der vergaderingen en de wijze van stemmen
8. de bijzondere onderwerpen, die de Groep of zelfstandige
Afdeeling zich ten doel stelt to behartigen, buiten die welke in
art. 3 dezer Statuten zijn omschreven.
9. de bestemming der golden in geval van ontbinding der Groep
of zelfstandige Afdeeling.
Artikel 16.
(Vergelijk art. 4 mid).
Loden van het Verbond, woonachtig buiten het gebied eener
Groep of zelfstandige Afdeeling, behooren tot Groep Nederland,
tenzij zij anders willen en het Hoofdbestuur zich daarmede vereenigt.
Artikel 17 •
Ongeacht het bij Art. 15 bepaalde omtrent de bijdrage van de
Groepen en zelfstandige Afdeelingen aan de algemeene kas, wordt
telken 'are het saldo der rekening van Groep Nederland in zijn
geheel in de algemeene kas gestort. bepalingen het reglement
van die Groep, daarmede in strijd, zijn nietig.
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Toelichting: Wat in art. 17 wordt bepaald is niets
anders dan 't Been tot dusver steedsgeschiedt. Het saldo
der Groep Nederland kan in de hoofdkas niet worden gemist.
Zonder dat saldo, en indien de Groep niet alles doet om het
zoo groot mogelijk te doen zijn, is het 't Hoofdbestuur
onmogelijk het Verbond 4j 't ook slechts ten deele aan zijn
bestemming te doen beantwoorden. Een werkkring als die
van het Verbond eiseht trouwens toch veel belangrijker
ce eldmiddelen dan waarover tot heden kon worden beschikt.

Ned. Taal- en Letterkundig Congres.
Artikel 18.
(Vergelijk art. 13 oud).
Ten blijke van den band tusschen het Verbond en het Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres wordt door het Hoofdbestuur in de algemeene vergadering van dat Congres verslag
gedaan van het Verbond voor zooveel betreft den arbeid van het
Verbond in de riehting, van het Congres.
Het Verbond kan nimmer gebonden worden door besluiten
van die algemeene vergadering ten zijnen opzichte.

Wijziging der Statnten.
Artikel 19.
(Vergelij k art. 15 oud).
Wijziging in deze Statuten kan slechts geschieden door de
algemeene vergadering. Zijvereiseht ten minste 3 /4 der uitbrachte stemmen.
Het voorstel tot wijziging wordt bij de eel Ste oproeping voor
de algemeenevergadering aan de leden bekend gemaakt.

algemeene vergadering uit to lokken, moeten zij, hiervan kennis
gevende aan het Hoofdbestuur, tevens deverlangde pun ten van
behandeling opgeven.
Binnen Brie maanden nadat het Hoofdbestuur het verzoek heeft
ontvangen, is het tot bijeenroeping verplieht.
Art. 3.
De algemeene vergaderingen zijn toegankelijk voor de begunstigers, de besehermende en de gewone ledenvan het Verbond,
zoomede voor de vertegonwoordigers van zoodanige begunstigers,
leden en afdeelingen, buiten Europa gevestigd, die aan den Voorzitter der vergadering eene schriftelijke volmacht overleggen.
Loden van het Hoofdbestuur en vanGroepsbesturen kunnen
niet als gevolmachtigden optreden.
Art. 4.
leder, die ter vergadering komt, teekent zijn naam op eene
daartoe bestemde
Art. 5.
De Voorzitter van het Verbond leidt de algemeene vergaderingen ; bij diens afwezigheid de Onder-Voorzitter ; is ook doze
afwezig, het oudste in jaren der aanwezige leden van het- Hoofdbestuur.
Bij afwezighoid van het geheele Hoofdbestuur wijst de vero-aderino. den Voorzitter aan.
Art. 6.

Ontbinding van het Trerbond.

De algemeene Secretaris wordt bij zijne afwezigheid vervangen
door eon daartoe door het Hoofdbestuur aan to wizen lid der
vergadering.
Bi afwezigheid van het geheele Hoofdbestuur vvijst de vergadering den Secretaris aan.

Artikel 20.

Art. 7.

(Vergelijk art. 1G oud).

Niemand voert het woord dan na het aan den Voorzitter verzocht en verkregen to hebben. De Voorzitter verleent het woord
in de volgorde, waarin het isgevraagd. Niemand voert moor
dan twee malen over hetzelfde onderwerp het woord, tenzij de
vergadering hem hiertoe verlof geeft. Eene motie tot smiting
der beraadslaging wordt in stemming gebracht zoodra daartoe
gelegenheil is zonder eon spreker te onderbreken.

De ontbinding van het Verboml kan slechts worden uitgesproken
nl eene algemeene vergadering, mits ten minste 'V, der uitgebrachte stemmen zich daar vO6r verklaart. Het besluit tot on tbinding bevat tevens de aanwijzing der personen aan wie de vereffening der baton en lasten van het VePbond is opgedragen.
Hetgeen daarna aan oaten mocht overblijven, zal door hen bestemd
moeten worden voor een doel, zooveel mogelijk overeenkomende
met dat van het Verbond.

Vereffening van gesehillen.
Artikel 21.

In alle gevallen waarin dezeStatuten niet voorzien, beslist het
Hoofdbestuur.
Geschillen worden vereffend als volgt: die tusschen het dagelijksch bestuur uit het Hoofdbestuur eenerzijds en dit Hoofdbestuur
en
zelf anderzijds, alsmede die tusschen Groepen
zelfstandige
Afdeelingen eenerzijds en het Hoofdbestuur anderzijds : door de
algemeene
•
vergadering;
die tusschen Groepen zelfstandige Afdeelingen als beide partijen : door het Hoofdbestuur

Art. 8.
De aanwezigen stemmen mondeling met de woorden „voor",
„tegen" of „onzijdig", zonder eenige bijvoeging.
leder begunstiger, beschermend lid of gowoon lid brengt voor
zich eene stem nit; zoo ook ieder gevolmachtigde eene stem
namens zijn gezamenlijke lastgevers, binnen de grenzen zijner
volmaclA.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen
der aanwezigen, waarbij de stemmen „onzijdig" buiten aanmerking worden gelaten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht to zijn verworpen.
Onderwerpen, niet in de oproeping vermeld, worden niet in
stemming gebraeht.
Art. 9.

Aldus vastgesteld in deVergadering van het Hoofdbestuur, gehouden to Antwerpen 21 November 1903.
W. VAN PER VLUGT, TrOOPZitter.
P. J. DE KANTER,AS'eCietaiiS.

Reglement voor de Algerneene Vergaderingen
van het Mg. Ned. Verbond.
Art. 1.
De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt in het
orgaan van het Verbond bij kennisg,eving, onderteekend door den
algemeenen Secretaris, en waarin de Bunten van behandeling zijn
vermeld.
Spoedeischende gevallen uitgezonderd, wordt gDen algemeene
vergadering guhouden tenzij minstens 75 dagen p a den verschijndog van bet orgaan, waarin voor de eerste maal de oproeping
is opgenomen.
Art. 2.
Wanneer afdeelingen of leden gebruik waken van hun recht
0111 volgens het tweede lid van artikel 13 der Statuten eene

De algemeene Secretaris houdt de notulen, doch heeft het recht
zich door een snelschrijver of beambte van het Verbond to doen
bijstaan.
De notulen worden aan de goedkeuring der volgende vergadering onderworpen.
Art. 10.
De algemeene vergaderingen van het Verbond zijn openbaar,
tenzij de algemeene vergadering op voorstel van het Hoofdbestuur
anders besluit, hetzij voor de geheele vergadering hetzij voor
een deel daarvan.
Art. 11.
Behalve zijn gowoon recht om devergadering te sluiten als
de beraadslagingen zijn afgeloopen, heeft de Voorziter de bevoegdheid de vergadering to schorsen, als de vergadering of de beraadsinging Naar zijn oordeel van dien aard wordt, dat haar geregeld
velloop niet is to handhaven.
Namens het Hoofdbestuur :
H. KERN, Voorzitter.
P. J. DE KANTER, SeCietariS.
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BERICHT. Beschermende leden van
Groep B worden hierbij verwittigd, dat de
penningmeester in Januari de bijdragen
over 1904 zal innen.
De Nederlanders in Belgie.
Tanneren zich 'area in eene wereldstad als Brussel heweegt
en daar dan, honevens de Belgen tal van vreemdelingen
alle y nationaliteiten in bun lthndel en wandel gadeslaat,
Clan komt men alms tot het hesluit en (le waste overtuiging
dat er onder (le nationaliteiten als onder de menschen een st y en
bestaat tot het bewaren van het ei geu ik".
Er gaat eene filialevan eene groote Duitsefie firma open en
onmiddellijk ziet men op huffs en op pa pier imam. aanheveling.
toeliclitingen in 't Duitsch in 't Duitsch eerst in 't Franscli
„daarna" geplantst. Wanneer Engebind leas hegint Clan is het nog
watt erger : de tool van Great Britain is in vele liarer uitdrukkingen te wereldhekend opdat er (lazr overzetting hi' noodig weze.
Gentlemen, tailor en t, ( f . hoeven gtiell nitleg. De Frans' in
gebruikt de wergild door hijna nitsluitelijk zijne tnnl. Hoe gefieel
anders is het met den Nederlander gesteld ! Nederland konit bier
eene zaak opriebten, het nlitg (tan ook ill bet ha /*le van -V lannderen wezen, en onmiddellijk is de voor taal en natie geestdriftige
Hollander verkoeld en is hi' fierdoopt. Zijn huis wordt met eel!
Fransch opschrift versierd,
zijne Avanr under Fransche namen in
de Fransefie tail uitgevent. Van Nederlandseh, geen de minste
spraak. En dat is een algemeenen regel, wan] . „Neerlandia" destijds
meermalen op woes. Bestaat er eene lolTelijke uitzondering, dan
gaat die tech niet verder als enkele woorden onzer tail als zees'
„bijzakelijk" annsehouwd. Het is niet ons plan door minter]. onze
woorden te staven. Waar groote ell machtige vereenigingen als
vorzekeringsmaatschappijen en sitoorwegeompagniei ln in hunne
filialen voorgaan, zullen de duizenden enkelingen wel volg011.
En nu nog een klein voorheeldje hoe „onnederlandseli" de hestgezinde Hollanders in den vreemde, en speciaal in Tielgii; zijn, dat,
laat het ons niet vergeten, y ear de gToote fielft Vlamingen d. i.
Zuid-Nederlanders telt. Nogmaals stel len wij ons allerhest hekende
feiten vast en houden huiten namen en personaliteiten. Te Amsterdam bestaat eene Ntiverheids-Ainatschappj, voor enkele, 'area
gestielA, die hare zaken in korten tijd heel ldoeiend zag opwassen.
Ook over de grenzen, in Duitsehland en in T3elgi; won zij hetrekkingen en maakte er zaken. Zoo daefit zij er aan te Brussel een
agent aan te stellen. De Maatschappij prijlit fier met een Nederlandschen naam. Haar hestnur telt goede vaderlanders. Haar
direeteur verwierf menige inlandsche ridderorden veer dieiisten
aan het vaderlaml bewezen. Met de Nederlandsche toekemst loo pt
hi' hoog op : hi' was een der voornaamsto strevers veer het
Afrikanerdom. En wat is 1111 het geval? De Brussels 'he agent door
hem verkozen en door het hestnur aanc.),.enomen is een halfslaehtige
Brnsselaar, die geen tien woorden Vlaamseh op het la p ier kan
neerschrijven en all-tier nlom hekend is zuls ( , en nanbidder van
Frankrijk en Nederland haatdragend ! Wij overdrijven volstrekt
niet. In enkele Vlaamsche kringen alhier maakte het feit de ronde,
en verwekte natuurlijk greet misnoegen. Zulke gevallen zijn or
nog en kunnen zonder commentaar worden gelaten.
Ons doel hij het neerschrij-ven dozer weaken is enkel te herinneren hoe zeer invloed en aanzien in denvreemde vermeerderen
door het instandhouden en hoogsehattenvan eigen nationaliteit.
Dat het ten hoo gste noodig is dat de Mal op de vlag zij geschreven,
die de wear near over grens en over zee voert, En dat Nederland
ook in don vreemde moet het hart hoog dragen en zieh niet laten
„veronnederlandsehen", moor zooals do andere volkeren doen, zelf
zich doen kennen en eerbiedigen. Daardoor zal het maehtig hijdragen
tot het welzijn van den Nederlandscben wereldhandel.
Om te sluiten nog een woordje over de Noord-Nederlandsche
pers te Brussel. 0. w. zijn slechts een drietal bladen vertegen-
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woordigd door correspondenten, die niet geregeld maar nu en dim,
wanneer tijd omstandigheden daartoe bijdrage'' , eene correspondentie opmaken. Het is ons gebleken dat de persorganen van
over Moerdijk te veel oog on oor 1101)1)011 voor de grooto wereblsteden als Parijs ,,
Londen Weenen, Berlijn, en te woini g voor de
kleine wereldstad Brussel, hoofdstad van het zustorland
En wet al good zon een correspondent to Brussel niet doen door
geregeld en trouw over Belgische en Vlaamsche feiten en toestanden nit to weiden. door in Nederland sympathie te weaken
voor het land en het yolk hier ! W elk machtig middel tot nauwere
aansluiting van beide Landon op velerlei gebied. Hoe veelzijdig
en merkwaardig is de Vlaamsche strijd die ook Neerlands stria
is, hier niet ! AVij laten de letterkundige beweginc, aan kant, maar
van den eigenlijken taalstriljd en strijd voor de b7-ilangen van den
Nederlandschen stain wordt te zelden gowa g gemaakt in de NoordNederlandsche pers. Zoo b. v. do „Nieuwe Rotterdamsche Courant",
het is een feit in de Vlaamsche kringen algemeen geweten en
ondervonden, zegt niet weer van ons als „Le Temps", ,l'Echo de
Paris" of „Le Journal" van Paris. En hier hail ik aan een gerueht dat sedert enkele tijd wordt vers preid doch dat
drirf
hovel ' ongegrond to wezen : correspondent van laatstgenoHnd
bled to Brussel, is eon der grootste annbidders van Fiankrij1c, eon
man die nog nlle dagen door eon der meest Fransquillonschibostuurder is, Noord en Zuid track van elkander
bladen wanrvan
to verwijderen , die daarenboven g oon woordje Nederldh
ansc kent.
en
Hoe mania hi clan zijne correspondentie op? zal men vragen.
het is heel eenvoudig : 11-0 schrijft in het Fransch en de tekst
wordt in het liedactiekantoor to Rotterdam in het Nederinndseh
overgehracht. Maar nog eons, ik druk er op, voor de eer van
Nederland en den Nederlandsrben stain (Turf ik ho pen dat
geldijken.
ruchten on gogron
Oenclite Redactie, ill de feiten iii (lit sehrtiven opgegeven zijn
er niet in hot minst toe geschikt 0111 Nederland's prestige in den
vreomde wel in Ilelgenlinid hoog te liouden. Dat den N T InamKellen strijders, wien het hart van geestdrift blaakt voor tool t '11
stain, door brume eigene stambroeders do strijd. moeilijk wordt
gemaakt, ligt voor de hand. Het strijdveld voor de Nederlandsche
belangen is hier ruim ! En goede wil
hier zoo veel ! Moge
d it eens beteren !
Brussel.

I. S. WI E

De eerste Liederavond in het Lakenmetershuis
te Gent.
Onze stadgenoot, de Meer Flor. van Duyse, de ongei;venan---10
kenner onzer oude volksliederen en melodiei;n, is geen kani(
leerde, die alleen in hot verleden leeft. Ili'
ook voo
toekomst zorgen en behartigt hartstochtelijk de muzikale
wikkeling van het levend geslaeht. Als lid en, in den loaf.,
tijd, sedert Peter Benoit's dood, als voorzitter van het Comic,,,(
van het \Villeins-Fonds tot bevordering van do Nederlandsche
toonkrinst, heeft hi' reeds allerlei en gewiehtige diensten bewezen.
Zijne laatste posin g in die richting verdient vooral de nandaeht.
Sedert verscheidene men schen geslachten jammert en weeklangt
men in Noord en Zuid over het uitsterven der oude liedjes onder
het eigenlijke y olk en over hunne vervanging door de onbeduidendste of zelfs smerigste deuntjes. Te vergeefs heeft men van
alle y beproefd om dear verbetering to brengen. heeft de
beer Van Duvse een nieuw middel uitgedaeht, zoo eenvoudig als
bet ei van Columbus. Hi' wil namelijk de goede en nieuwe oude
liedjes ons y olk rechtstreeks (Pinleeren.
ziljn voorstel besloot het Comiteit van het \Villems-Fonds
to Gent in bet Lakenmetershuis liederavonden met dat doel in
to richten. Dadelijk Loden zich wakkere medewerkers aan en
verleden maandag word de eerste proof genomen.
Op de eerste vergadering werden vronwen opgeroepen. Men
hoopte er een twintigtal bijeen to krijgen. Er versehenen er
ongeveer tochtly
De heeren toonkunstenaars Paul Lebrun, Jet van der Aleulen,
De Clippel en Claeys bespeelden het klavier en het harmonium
Me'. Marie Billiet en de hoer Ts. Nlestdagll droegen de twee
slit eke liederen voor. federe opgekomen vronw had een teksthoekje ontvangen met de woorden der liederen erin. Elk lied
word eerst met mnziekbegeleiding voorgezongen, daarna vers voor
vers in koor aangeleerd en ten slotte door al de vrijwillige
leerlingen van slit geImproviseerd volksconservatoriam zonder
hapering nosh valsehe noot nit voile horst gezongen.
De twee eerst aangeleerde liederen zijn het beroemd
roerend
eenvoudig Leiitelied van G. Antheunis en Willem de Mol en het
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eigenaardige aandoenlijke Een vrottwken gezwind te spinnen zat
van Em. Hiel en G. Antheunis.
Opgetogen
stonden de inriehters zelve over het
h'
lb
slagen dier eerste proef en over de geestdriftige leel zucht de
opgewekte dankbaarheid en den verbazenden muzikalen aanleg
dier eenvoudigevronwen en meisjes nit het y olk, die zoo fier
waren naar huis te molten keeren met hun tekstboekj,
e waar ze
nu twee heerlijke pereltjes van kenden, die zij in den huiselijken
kring zouden voortplanten. Allen beloofden toekomenden Maandag
weer op hunnen post te zijn om aangeleerde liedjes te herhalen
en er eenpaar nieuwe bij te leeren.
Die onverhoopte bijval van den eersten liederavond schijnt eene
waarborg te zijn voor het welslagen der nieuwe instelling. Mocht
zij buiten Gent, ja in Noord en Zuid, spoedig veel navolging
ontmoeten • want wat te Gent zoo gemakkelijk is gegaan, zai
wel elders niet tot de onmogelijkheden behooren.
De gevolgen kunnen onberekenbaar zijn voor de veredeling van
den kunstsmaakbij het zoo zan y ri g Nederlandsehe yolk.

(V olA.sbelang).
Nasehrift: De Vlamingen van Gent hebben hier
een wet gewezen, die rechtstreeks leidt naar
g
ons lied. Wat tot nu toe gebeurt, concerten
liederavonden, gaat over de hoofden heen van
ons y olk; het lied is niet voor de zaal, het is
voor huis en straat, het is een sink volksleven.
Geen dank baar der en mooier tack voor
afdeelingen van het A. N. V. dan bet Vlaamsche voorbeeld to volgen.
Red.

„Insulinde" en nog jets.
In het laatste Neerlandianummer wordt melding gemaakt van
het Nederl. tijdschrift voor Inlanders insitlinde. Ook ik mocht
van den uitgever de eerste afleveringontvangen en er mede
kennis maken. Ik behoef U niette zeggen, dat ik dit tijdschrift
met ingenomenheid begroet, daar het als het ware eene voldoening
is can mijn verlangen, uitgedrukt in mijn artikel over bet Ned erlandsch in onze koloniE; n, in de Maart-aflevering van de Ind.
Gids verschenenen door Neerlandia
•
overgenomen,
hoewel daar
alleen sprake was van een Nederl. tijdschrift voor de Ina. onderwijzers. Dit tijdschrift is voor een ruimeren kring bestemd en
dus meer aanbevegenswaard. Maar ,juist omdat het in ruimen
kring verspreid moest worden, komt mij de inteekenlijst van
f 3.-- per half jaar to hoo p voor. leder afieveringetje, dat maandelijks versehijnt komt dus op f 0,50 te staan en dit is to zwaar
voor vele beurzen. Ik wijs alleen het ink leer van eenige
Inl. ambtenaren, (Tat in het begin f's maands bedraagt om
slechts zeer geleidelijk op to klimmen. Meestal zijn zij gehuwd
en hebben een paar kinderen, dus is iedere f 0.50 een bedrag,
waarmee rekening dient to worden gehouden. Zou de 1111g-ever
den prijs niet per 1 /2 jaar op de helft, dus f 1,50, kunnen stellen ?
Ik geloof dan dat Insulinde meer aftrek zal vino n.
In het Koloniaal Weekblad, orgaan van de vereeniging „Oust
en West" van 19 dozer no. 36, stoat als feuilleton eene beschrij
ving van eon tocht door den controleur Kok " mar de Batchlanden _gemaakt. Daarin komt o. a. de volgende zin veer :• „13ij
het binnentreden van het huisvan den vorst van Pingalawan
ontwaarde men aan den wand de oleografii ,n van den keizer
de keizerin van Duitschland en dievan Kollin& Victoria, met
den prins en de rinses van -Wales."
Is het niet om er verbaasd ook beschaamd over to zijn,
dat in ooze bezittingen bij een Inl. hoof .l AvM de afbeeldingen
vanvreemde vorsten te zien zijn, maar niet die van l'un eigen
vorstelijk huis. Doze goedkoope prenten ook die voorstellende
den Sultan van Turkije heb ikook eenige nialen aangetroffen
bij Inlanders en zelden afbeeldingen van onze Koningin. Wel
werden bij de troonsbeklimming van H. M. portretten van onze
gebiedsterverkrijgbaar gesteld in
doch de prijs was to

hoo p . Zou alspropagandamiddel voor den Nederlandschen invloed
het Alg. Ned. Verbond niet het initiatief kunnen nemen om in
onze bezittingen, zoowel Oost- als West-Indie, goedkoope of liefst
kosteloos oleografi6n van de Koningin en Prins Hendrik to verspreiden? Due prenten moeten kleurrijk zijn, willen zij in den
smack vallen. Ilk zeg liefst kosteloos, omdat dan zeker het Joel
zal bereikt worden.
Het vorenstaande goof ik in ernstige overwegingom ter kennis
gobracht to worden van de besturen der groepen Oost- en Westte meer daar dit denkbeeld niet veel zal kosten in zijne
ui tvoering.

_Nijmegen.

K. A. JAMES.
***

Koloniên te koop!
In de veelgelezen „Deutsche Rundschau far Geograpbie und
Statistik", uitgegeven door Prof. Dr. Romlauft te Weenen vindt
men in het Septembernummer van 1903 wader de kleinere
berichten het volgende :
Die Westindischen Kolonien Hollands fell. Die hollandische
Wochenschrift „De Amsterdammer" die auf die Offentliehe 1111 in
Hollands ziemliehen Einflusz hat, machte karzlich den Vorschlag,
die westindischen Kolonien Hollands zu verkaufen, Holland besitzt
bekanntlich sechs der kleinen Antillen, deren grOszte Curacao
ist. Diese Inseln sind moist (lane Korallenfelzen. Curacao mid
einigo andere produzieren aber Gewarz, Reis, Mais, Tabak u. a.
and warden, falls die Wasserverhaltnisse zuverbessern waren,
wohl eine Zukunft haben kunnen.
Sie umfassen 1160 KW. und haben etwa 50.000 Einwobner. Seit
langen Jahren bringen sie dean Mutterlande, da sieh freilich the
viol um sie gekammert hat nur Kosten. Die Unzufriedenheit in
der Hauptstadt Willemstad hat denn auch bereits den Wunsch
nach einem Flaggenwechsel lout werden lassen, da Holland nicht
in der Lage ist diese Zustande zu andern.
Es hat alle Hande voll zu tun mit seinen anderen notleidenden
Besitzungen. Hierzu konimt, dasz die Inseln vollig unbeschatzt
sind nod besonders nach Fertigstellung des Panamakanales leicht
zu Konflikten Anlasz geben kOnnten. Fur Amerika must der
Besitz einiger Stfitzpunkte vor diesem Kanal von hohem Wert
loin. Der Amsterdammer - sieht daher eine Verspeisung durch
die Vereinigten Staaten frith oder spat doch kommen. Das Blatt
meint also, es sei eine gesunde Politik, these gefahrlichen und
unniltzen Inseln rechtzeitig abzustoszen, und glaubt, Amerika
-werde wohl etwa 50 Millionen Gulden dafar zahlen wollen, um
so mar als die diinischen Plane ja abgesprungen scion. Den
Dane hatte es far ihren viermal kleineren Besitz 11 1 /4 Millionen
Gulden geboten.
Zelden zie ik „de Groene" in en weet ook niet, of Naar invloed
op de openbare mooning in Nederland werkelijk „tamelijk greet"
is, 'loch of bovenbedoeld artikel weerklank heeft govonden in
onze andere bladen. Hoe het zij,
in den vreemde heeft dit
Amsterdammer-nummer om zijn gewaagden inhoud wel de aandacht getrokken !
\Are zullen voor den goeden naam van de Groene" maar
hop en, dat bedoeld artikel tot den komkommervoorraad heeft
behoord en slechts in uitersten -Hood ter tafel is gebracht.
Amsterdam.

J. M. PRoorr.

Niet de Groene,(24 Mei 1.1.) die enkel de eereplaats gaf, heeft
den verkoop aangeprezen, maar P. C. C. Hansen Jr., zijn gegadigde
was Amerika. Averechts ook is de bodoeling van het artikel
weergegeven, wat voor rekening komt noch van schrijver noch
van blad.
Ook onze Oost goat onder, doordat wij hebben verzuimd bijtijds
de sleeptros van Duitsehland to iakken. In de Rhein. Westf. Zeit.
zest dat een Amsterdamsehe briefschrijver, die raadt finks to
, Citroen en zulke waar doen reeds
verkoopen roofstaat uitgeperste
lang opgeld. Hier is van Kol de veiler.
Een en ander zijn bijdragen voor wie het nog niet wrist, dat
het publiek buiten ens land wordt be y per ; persvelddienst
dus. Wat die vermag hebben van Johannesburg af tot den oorlog
toe, de Boeren tot hun schado ondervonden. Tegen stelselmatige
verdachtmaking is op den duur verweer onvoldoende. Wat wij
kunnen doen is met klein opkomen ook in buitenlandsehe
tegen on,juiste voorstellingen, maar vooral zelf bij het bespreken
die omzichtigheid en bistorisehe trouw betrachten, die de teerheid
der bespreking gebiedt. Dat de hoer Hansen dit heeft voorbijgezien,
•
is niet de bewering van de
Red.
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Belgische Consuls.
In een der vorig e nummers -van Neerlandia werden inlichtingen
gevraagd omtrent het al of niet Hollandsch en Vlaamsch spreken
van de Belgische consuls in het buitenland. Ondergeteekende kan
het volgende mededeelen.
De list van de consuls van het koninkrijk Belgie is in het
Fransch gesteld en vermeldt niet of er Hollandschsprekende
consuls zijn ; regel schijnt dus Fransch to zijn.
De consul in San Francisco (Cal.) spreekt Vlaamsch ; — die
in Denver (Colo.) een weini g Vlaamsch •; die in Chicago (Ill.)
alleen Fransch, terwijl ook de secretaris Veen Vlaamsch of
Hollandsch spreekt •; de consul in Louisville (Ky.) spreekt Hollandsch ; die in New-York N. Y. noch Hollandsch, nook Vlaamseh,
maar zijn secretaris vloeiend Vlaamsch. De consul in Chicago
vertegenwoordigt zijne regeering in de staten Illinois, Iowa en
Indiana.
Wat de Hollandsche consuls in de Vereenigde Staten betreft
kan het volgende medegedeeld worden. Volgen
s de door de
regeering opgemaakte list wordt geen Hollandsch gesproken door
de consuls en vice-consuls in :
Boston,
Cincinnati, Galveston, Honolulu, New Orleans, Newport
News, Mayaguez, Ponce en San Juan (deze 3 op Porto Rico)
Mobile,
Norfolk , Pensacola, Savannah en Shieldsboro. Zoodat in
de volgende Staten en bezittingen Been Hollandseh sprekenden
verte g enwoordiger van Nederland to vinden is : de New-England
Staten Ohio ; Indiana •; Kentucky ; Tennessee •; Virginia ; Northen South Carolina ; Georgia ; Florida ; Alabawa •; Mississippi
Louisiana • Texas (de vice-consul in Port Arthur spreekt Hollandsch);
Porto Rico en de Hawa'i eilanden.
Hoe zullen dear onze handelsbelangen behartigd worden ?
S. W. DE CLERQ.

111Unheer de Bestuerder,
„Het verbond is nog in de verste verte, niet wear het zijn moet"
zoo staat er op het eindo van het Jaarverslag van den Algemeenen
Secretaris in Uw nummer van Mei 1903.
Helens het is maar al to waar. De Nederlandsehe teal wordt
no g te veel cferadbraakt en to veel met niet-Nederlandscbe
woorden doorspekt,
dan dat het A. N. V. zich zou kunnen vleien
eenige merkbare verbetering in den toestand gebracht to hebben.
Wel heeft het beruchte opschrift van den y achter der levering
van de ververschingen „The Royal Lunch Room" op de ruiten der
nieuwe beurs to Amsterdam een storm van verontwaardiging
in den lande doen ontstaan, wel wordt het woord „receptie"
bij gelegenheid van een „engagement" vervangen door : 77ontvangdag" bij gelegenheid van een „verloving", en wel geeft men geen
"
l
maar
toch
oe . . . . zooang
77 eadeaux" meer , maar „geschenken,
men blijft spreken van audientie, secretaris, redactie (een onnauwkeurigheid waar ook Uw geacht blad zich nog steeds aan
schuldig maakt) bataljon, bajonet, commandant, chaise longue,
fauteuil, parapluie, bazar, panorama, jalousie, eleetrische ,7contrale", nonveautes, coiffeur, positie, succes en a nog 10, 20 meal
zoo veel andere dergelijke woorden, zoolang moot het A. N. V.
alle krachten inspannen en geen oogenblik op vermeende lauweren
gaan rusten.
Aken niet op een dag
Het spreekt van zelf dat Kenlen
gebouwd zijn maar toch mijnheer de Bestuurder, toen ik eon uitstapje
naar Maastricht maakte, kon ik niet nalaten bij zelf op to
merken, dat het Algemeen Nederl. Verbond in die stad nog een
buitengewoon breed arbeidsveld heeft. Zoo las ik in de „kleine
Et tat", een kleine, maar voornam-e winkelbuurt, de volgende opschriften op de winkels : „Maison de Mane, patisserie centrale,
Grand Bazar, Draperies et nauveant6s, Epiceries, X horloger". En
nu begon ik pas in het midden der strait op te teekenen ! Maar
islet alleen door de bijzondere personen wordt er aldus gezondigd,
neon ook het gemeentebestuur maakt zich aan dergelijke feiten
schuldi g. limners als men van de stad komt, best men op de
bordjes bij het begin der Maasbrug : Pitons ii gauche en voitures
a droite met de Nederl. vertaling er onder. En op de paardentram kan men vinden : „
platformes 4 places" en er onder in het
Nederlandseh ?) platform" 4 personen. Van een daar wonende
Maastriehtenaar, met wien ik over een en ander sprak, kreeg ik
ten antwoord : de menschen hebben gelijk. Zij moeten het vooral
van de Belgen uit Luik en omstreken hebben. Die zouden niet
bij hen komen als zij geen fransche opschriften op hunne winkels
plaatsen. — Welnu het kan waar zijn maar als dat zoo is, dan

is het een bewijs te meer voor min beweren, dat het A. N. V.
een zware, zeer zware taak to verrichten heeft, zoowel in Noordals in Zuid-Nederland. Prof. Kern heeft zoo kernachtig gezegd:
„
het is een onafwijsbare plicht in alle oorden der wer gild onze
eigen nationaliteit (met alle bescheidenheid opgemerkt, waarom
bier nietgesproken van „vaderlandsch bewustzijn" of iets dergelijks) hoog to houden". 1k zou er aan willen toevoegen maar
vooral in alle oorden van ons eigen land. En als dat met eenigen
goeden uitslag bekroond is, dan zal, — maar ook dan alleen — het
A. N. V. metvoldoening op hare zoo zware en zooveel omvattende
taak kunnen teru g zien.
U, mijnheer de Bestuurder dankende voor de verleende plaatsruimte, hob ik de eer mij te noemen,

Utrecht.
Uw dienstwillige dienaar
MR. G. M. M. VAN MEERBEKE.

Ledeberg—Gent, den 24 Aug. 1903.

Geachte Redactie.
Op het schrijven van den heer M. Josson in het Augustusnummer
van Neerlandia ben ik zoo vrij to antwoorden :
1 0 . Dat ik hem natuurlijk niet beletten kan mij met bewijzen
van zijne vriendschappelijke gevoelens to overladen, maar dat ik
het toch wagen moot bedeesd te doen opmerken dat ik zijn reek
e n zijne bevoegdheid om mij 't is gelijk op welk gebied de les
to spelien, bepaald betwist.
2'. Dat de hoer Josson zeer good weet wa t ik van het „Belgisch
Bezwaar en Gesmeek - (*) en van de Omwenteling denk en ongetwijfeld gezien heeft wat daar er van mine hand in druk is
versehenen, zoodat het minder noodig was cone opene dour met
geweld in te stampen en tegen eene blijkbaar ironisehe zinspeling
een pleehtig verzet aan to teekenen.
3'). Dat de overige verwijten van den heer Josson nit de lucht
zijn gegrepen. Alle ernstige onpartijdige mensehen, die het
door hem gehekelde opstel hebben gelezen, zullen, hoop ik, erkennen, niet alleen dat de toon van het stuk uiterst bedaard was,
maar ook dat daarin niets voorkomt, wat in de verste verte op
nitdagingen, beleedigingen of bedreigingen gelijkt: dus, komen die
te pas.
groote woorden bier is
4". Dat de heer Josson, die zich over die denkbeeldige uitdagingen, beleedigingen bedreigingen zoo bijzonder warm maakt,
g ee het minste protest heeft laten hooren toen zekere Kollewijnisten
no)* in hunne bladen op zeer onhebbelijke wijze persoonlijk nitscholden en Iii' o. a. voor schijn-Flamingant en — God betere
't voor Franskiljon uitmaakten, eene beschuldiging waarvan
de heer Josson beter dan wie ook de potsierlijke ongegrondheid
uit eigen ervaring kan bevestigen.
5'. Dat de heer Josson zich met ietwat naleve illusies paait
ernst staande houdt dat „de vereenvoudiging ons
wanneer hi'
et Fransch."
Eon ieder toch
h
steunen zou
o nzen stria
J tegen
weet — of dient to weten:
Dat, getuige de geschiedenis van den Vlaamschen taalstrijd
in de jaren 1840 —1865, het invoeren van eene nieuwe spelling
in Bel gic eene zeer gevaarlijke en zeer lastige onderneming is,
die, gesteld zelfs het mogelijk blijkt haar door to drijven, in elk
geval lan g o jaren zou vergen intusschen de Vlamingen verdeelen en onze beste strijdkrachten verlammen.
b. Dat juist daarom stede van onze krachten bij zulken
ontijdigen en, volgens mij nutteloozen stria to verbeuzelen, wij
beter zouden doen ons uitsluitend met dringender zaken bezig
to 'louden, b.v. met de vervlaamsching der Gentsche Hoog-eschool,
die niet "anger mag uitblijven.
c. Dat een der voornaamste argumenten, welke de Kollewijnisten
bij de onder-wijzers doen gel del) luidt dat, dank het aannemen
der vereenvoudigde een aanzienlijk gedeelte van den tijd,
die thans in de lag ere scholen door het bestudeeren der Nederlandsche tail en der Nederlandsche spraalikunst in beslag wordt
genomen, can iets anders zal kunnen besteed worden, namelijk
. van het Fransch!
aan het grondiger aanleeren
(*) Tot voorkoming van misverstaud: deze uitdrukking wordt herhaaldelijk
door den heer Pre on gebruikt zijn werk „De Belgische Taalwetten".
Daarop wordt hi er gezinspeeld en die ultdrukking heeft aker in de bedoeling
MEERT.
van den heer Prayon niets krenkends voor onze Noorderbroeders.
Ook tot 1, oorkoming van misverstand: Stukken over de spelling zouden
althans voorloopig. wol den geweerd. net is de Ylaamsehe Redaetie. die
gebruik makende 1'a11 hear rent ook ditmaal vrij over hear kolommen
RED.
beschikt.
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60 . Dat de heer Josson ongelijk heeft Zuid-Afrika weer uit de
doos te halen. Daarmede laat zich niemand meet beet nemen. In
de eerste plaats heeft te Gent Prof. Viljoen aan mijnen vriend
g der spelling
Obrie verklaard dat de
•
de I3oeren onverschillig
laat, maar dat zij eene doortastende vereenvoudiging der taal
wenschen, lets dat bezwaarlijk kan toegestaan worden. Overigens,
hoe oprecht wij onze heldhaftige stamgenooten bewonderen en
hoe gaarne wij alles doers wat wij kunnen om hen to helpen,
Loch is het ons niet toes hnnentwe latenmuoille de duurste belangen
van ons eigen land op het spel te zetten. 111)jne lens is, was en
blijft : rlaanderen eerst en Flaalideren boven alles!
7". Dat apodictische beweringen, tot staving waarvan men geen
het minste bewiljs aanbrengt, niet veel beteekenen en in geen
geval tegen bestaande feiten* kunnen opwegen, dat bovendien de
critiek niet alleen afbrekend, maar tevens opbonwend dient te
wezen, en datb.v. gaarne zouden vernemen hoe de heer Josson
het aan boord zal leggen om aan de Vlamingen, die er wars van
zijn, het Kollewijn-stelsel tegen -wil en dank op te dringen.
8'). Dat evenals deoverige Vlaamsche Kollewijnisten, op e(qlen
of twee na, de heerJosson, terwijl hij de vereenvoudigde roemt,
zich in zijne schriften van de ,monsterachtige" spelling van De
Vries en Te Winkel bij voortduring uitsluitend bedient, het Pen
even logisch mag heeten als het gedrag van den beruchten apostel
der matigheid, die onder bet opslorpen van ontelbare borrels
jenever tegen het alkoholisme donderde.
Met beleefd verzoek dit mijn antwoord
IT yv e.k. nummer te
willen opnemen, teeken ik mij
Hoogachtend
A. PILAYws VAN ZUYLEN.
Het vol gende is ook een
Door 62 Vlaamsche hoogloerareo, doctoren
leeraars is
12 October aan de Belgische Regeering een mires gezonden, waorm
overwegende dat de beweging tot vereenvondiging van de
Nederlandsche schrijftaal in Nederland zoo belangrijk geworden
is, dat ze
Belgi-; niet langer buiten rekening kan blijven,
overtni g d dat de regels van de vereenvondigde scbrijftaal voor
de Vlamingen een sneller aanleeren en een nauwkeuriger kennis
van de Nederlandsche taal tot ,c__,Yevolg zouden hebben - - verzoeken,
dat in de officieele prijskampen en examens het •aanwenden door
de kandidaten van de reels der Vereenvondigde sehrijftaal, niet
als font zal aang emerkt worden.
BD.
E
"

Afd. Schiedam.
De Afdeelin g Schiedam zou gaa
rne in Februari het Brugsch
Kwintot (zie onder Mededeelingen) laten komen.
Afdeelingen, die gelijken wenseh mochten hebben, wordt verzocht zich to wenden tot den Secretaris van groep Nederland,
dan kanonderling
onderlin g
een rondreis bepaald worden.

Gentsch Za ngkoor.
Het Gentsche koor van den heer Oscar Roels, komt in Maart
1904 weer een uitvoerin g geven voor de beide Leidsche Afdeelingen
van het A. N. V. Andere afdeelingen worden verzocht met den
hoer A. B. Cohen Stuart, schrijver der Studentenafd, in overleg
to treden voor het bepalen van een rondreis.

Leidsche Studentenafdeeling
De heeren J. F. Hijmans, E. J. Haslinghuis en
Th. Joekes, bestuursleden der Leidsche Studentenafdeeling, vormen een bestendige commissie tot het
seven van alle mogelijke inlichtingen aan vreemdelinger', die van plan zijn in Leiden to komen studeeren.

Nieuwe Leden.
(15 Nor. — 15 Dee.)
Groep Nederland.

Besehermende Leden.
Marie Hoogendijk, Beznidenhout :325,
Den Haag.
Opgegeven door den hoer Mr. F. Kranenburg, Amsterdam.
Het fonds „ (-1 P Toekomst" v. d. loge La Comp. Durable, Middelburg.
Opgegeven door den hoer J. Frank,
C. M. Reuchlin-Scliumacher, Willemsplein 16,
Rotterdam.
Opeg:even
door mej. E. I3aelde,
,
11

1). Geicone Leden.
iAlevr. G. L de Visser -van de Garde, Keizersgr. 451, Amsterdam.
Du pare, Weteringschans 22:3,
MEN '.
P. M. G. Mendell, Grensstraat 29,
M. 1). Cordia, 0. Handelskade 18,
J. G. Wiebenga, van Eeghenstraat 42,
Opgogeven door den hoer Dr. F. A. Stoett,
Afej, P. Siepman V. d. Berg, Prins Hendrikkade 1_62,
Opgegeven door mej. J. M. Proot,
Beetsstraat 10,
Batavier,
Mej.
Freule de Vos van Steenwijk, Velperplein,
Arnhem.
Opg. Douairiere A. d' Aulnis Bourouill Hiddingh,
B. J. Suermondt, Einmastraat 66,
Opgegeven door don hoer W. G. Wieringa,
F. Dell, Rapt. Artillerie, Spoorstraat
Breda.
4. W. van der Breggen, Cadet K. M. A.
D. G. van Niel,
Opgegeven door den beer S. C. Sporry,
J. N. Koning, Insp. der Comptabiliteit Mij. tot Expl.
van Staatsspoorwegen, Mauritsstraat 22,
Opgegeven door den hoer N. van Dissel,
Brielle.
Dr. H. Kerbert, arts ,
Opgegeven door me`. I. Rikkers, Rotterdam.
I). AV. van Dam tot Hekendorp, Oude Delft 210,
Delft.
L. L. ,T. Baron van Lijnden,* Hugo de Grootstr. 34a.
J. de Bie Zeuveling Tjeenk,* Oude Delft 210,
"Opgegeven door den hoer H. Kiewiet de Jonge,
Jhr. Mr. van Lawick van Pabst van Nijevelt,
Doetmehem.
Opgeg. door freule van Pabst van Bingerden, Nijmegen.
Dordrecht.
J. M. La Riviere ,
W. D. van Hoogenhuyse, adzes Dr. J. W. le Grom,
Gouda.
Opgegeven door den beer J. H. v. d. Voort,
H. Muyderman, Schuytstraat 14,
Den Haag.
Opgegeven door den beer B. J. F. Varenhorst,
L. J. Vroon van Gestel, Stadshouderslaan 10,
C. Jansen, Suezkade 87,
J. Visscher, Prinsengracht 67,
Jhr. J. T. W. van Doorn, Alexanderstraat 19,
J. A. ter Cock, Columbusstraat 3,
A. S. Dirkzwager, Stadhouderslaan 10,
Opgegeven door den hoer Dr. C. to Lintum, Rotterdam.
Mej. Betsy de Vries, Kl. Houtweg,
Haarlem.
J. E. Schalkwij,
k" Zijlvest 10,
"Opge geven door den heer J. Waller,
17
71

17

1,

17

17
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1,
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Afdeling Haarlem en Omstreken.
w oensdag 25 Nov. 1.1. trad voor ooze Afdeling op mei.
dr. J. Aleida Nijland met 'en redo over Vondel in z'n
mooiste tijd, ten minste in de tijd waarin hi' het diepst in
beroerin g word gebracht. De hoofdmotieven van haar mode war en
doze : voortzetting in Vondel van het middeleeuwse moos nit de
13de eeuw • dientengevolge verering van het kindje Jezus ; „God
heeft bet kleen verkoren" zegt Vondel •; en daarbij eerst 'en
Rubens-achtige zucht naar kleur en
•
pracht
(Geboortklok), daarna
het moor Noord-Nederlandse lichteffekt van Rembrandt, van Goyen,
Don en andere zeventiende-eeuwers(Rey van Engelen in de Joseph in
Dothan „Het lust ons om deez' duisternissen" enz.). Vooral ditlaatste
had spreekster aangetrokken en zij beschouwt Vondel dan ook
als de zoeker en vergoder van het licht even g ood als Rembrandt :
de Joseph is van 1640, de Nachtwacht van 1642. Overal in die
tijd datzelfde tegenover elkaarplaatsen van licht en donker ; golfs
'en onpoetiese geest als Jan Ves wordt door dat lichteffekt bekoord.
Dan smelt ook in Vondel de Renaissance same]] met de 13deeeuwse mystiek en Mariaverering en zo wordt Vondel in haar
ogen de goddelike geest die meet- en moor over dat aardse beenkijkt. Wij raakten alien onder de bekoring van de spreekster, haar
wijze van voordracht van Vondel's verzen en haar geestdrift, en
ho p en hartelik dat haar studio van Vondel, waar zij natuurlik
nog niet mee klaar is, ook resultaten mag hebben voor onze
afdeling.

Haarlem.

J. B.

SCIIEPERS.
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11
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77

11

71
1,

77

77
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W. Baron van Ittersum, Sergeant H. C.
Kampen.
Opgeg even door den beer H. A. C. Fabius Zwolle.
,
E. C. Ruys, Nieuwe Rijn 88,
Leiden.
H. F. Ferwerda Med. Cand. Breestraat 112,
H. E. J. M. van der Velden*, Hugo de Grootstr.
*Opgegeven door den heer E. Haslinghuis,
Dr. A. J. Egelie, Leeraar a/b. Gymn :
Nijmegen.
Opgegeven door den heer Dr. P. V. Sormani,
Mej. J. Staverman, Diergaarde Singel 84,
Rotterdam.
Opgegeven door den beer H. Gast,
77
Mej. W. le Fevre de Montigny, Hillegersberg bij
Opgegeven door mej. Dr. H. C. H. Moquette
J. J. Griss, Leeraar H. B. S. 269, Nieuwe Binnenrotte,
Opgegeven door den beer Dr. W. van Everdingen.
H. J. I(nottenbelt Az., Reederijstraat 2,
Th. L. W. Ravesteyn, Hogendorpsplein 16,
Opgegeven door den heer Th. Nolen,
J. L. van Dieten Jr., Delftschevaart 44-45,
Opgegeven door den heer M. Z. Booleman, Amsterdam.
M. H. J. Keuller , Twijnstraat 39bis ,
Utrecht
Opgegeven door den heer F. R. Coers F. Rz.,
D. Wiepkes,
Velzen.
Opgegeven door den heer P. M. Duyvis, Zaandijk.
L, Jonker Arts,
Vriezeveen.
Opgegeven door den heer P. Eldering Rotterdam.
/7
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77

77
77

77

77

77

Groep Ned.-Indio.
Geirone Leden.
J. Anderson, Adj. Boekhouder der Droogdok Mij.,
Batavia.
E. Thomas, Assistent-Resident, Poerwakarto (res. Banjoemas).
Ch. Ph. Riviere, „
Poerbolinggo
R. W. Wijnmalen, Gew. Seer., Telok 13etong (res. Lamp. Distrieten.)
P. J. M. Me boom Controleur B. B.,
C. H. Hall,
77
K. Lorch.
E. Perelaer
J. L. de Hoog, Adsp. „
Ch. R. Veenstra, „
J. C. Kummer, GET . Adj. Insp. Inl. Ond., Temanggoeng.,--Kedoe.
0. J. Lette, Gep. Ka p t. Inf.
W. Dumas ,
le klerk Assistent Res. karat.
F. A. de Rooij, 2e „
17
. van der Zee, agent wagenverhuurderij
E. Kamsoedin, dokter djawa,
Lian Tian Hian, Luit. der Chineezen,
J. G. Keller, gegageerd sergeant,
P. A. Pfliegner,
P_ Th. Niaz,
fourier,
E. F. de Lean Solo,
Sambiredjo.
F. H. van Minas, le Commies Dep. O. E. en N. Weltevreden.
77

77

7/

77

/I

,,

71

/7

11

79

/I
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17

71
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77

77

77

7/

77

77

11

11

77

77

7/

77

Buitenland.
Beschermend Lid.
I. M. Hosang, Agenzia Marittima Olandese,
Opgegeven door den heer J. F. Hosang, Den Haag.

Genua.

b. Gorone Leden.
P. P. ter Meulen, Consulair agent van Rusland Ahwaz
,
(Perzie).
C. F. Prins, Koopman.
Teheran ( „ ).
E. A. Veen, Via Nino I3ixio 4,
Genua.
Mej. R. Leendertz , Postbus 413,
Pretoria (Z.-A.).
Afdeeling Paris.
Amandus May,
Amsterdam.
Baron van Rosenthal,
Heineken's Bierbrouwerij,
J. H. van Eeghen,
Wijnand Fockink
S. H. Muntz
Boulogne s/Mer.
A. A. Colombijn van Raamsdonk
Dordrecht.
J. E. Scholten
Groningen.
Mr. Bar. v. Harinxma thoe Sloten, L. Vijverberg, Den Haag.
B. van Haersma 13uma, Kneuterdijk 14,
J. F. Pennink,
Kampen.
F. Hoyer, Rue Henrion Bertier
Neuilly a/d Seine.
Cornelius R. de Min,)
Orange avenue 294 h /2 New York U. S. A.
G. Heeley, Avenue de Wagram 91,
Paris.
L. Blanekenhagen, Rue Lincoln
Ch. Snabilie, Rue Ravignau 5,
A. Hopp, Rue de l' Arcade 29,
J, Jordaan, Rue d' Artois 29,
0. Eltzbacher, Rue Tiquetonne 64,
77

7/

77
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H. N. Roepius van Zevenhuizen, Rue Marguerithe 1 ibis, Parijs
J. Didier, Rue Cadet 18 ,
J, Jacobson, Rue Leonie 12,
J. A. van Erven Dorens, Faubourg St. Honore 15 ,
B. Polak, Boulevard des Italiens 23,
Baron Collot d' Escury, Rue Meyerbeer 4,
W. Boeklage, Rue Castiglione,
L. Sanson, Rue Leo Delibes 15,
S. de Leeuw, Rue de la Bourse 1,
B. SchrOder, Rue Bergere 21 ,
Mr. S. van Raalte,
Rue de la Bourse r,
E. Zeiler, Faubourg Poissonniere 104,
N. Dekker,,
Rue de la Sourdiere 29
Mr. H. de Jong, Rue Lepic 41,
Mr. G. Claretie, Rue de l'Universite 57 ,
Societe anon me d'impoitation des produits,
Indo-Neerlandais
, Rue St. Honore 390 ,
S. A. Welfling, Rue St. Cecile 4,
Salen, Rue Bergere 21,
uffault, 9 ,
Maurice de Vries , Rue 13
J. Verhasselt,,
Rue de la Victoire 92
Grenet, Rue Bergere 34,
L. Meganck, Place de la Victoire 4bis,
J,. Sanders, Rue de Chateaudun 53,
Emile Karst, Rue de la Paix 18-20,
Co., Rue de Paradis 43,
Bing fill
17
L. Wolffenbuttel, Boulevard du Temple 36,
Mevrouw Scharten, Rue d'Assas 126,
126,
Carel Scbarten,
J. Stortenbeker, Rue Scribe 4,
J. H. Jansen, Rue Royale 6,
Rene Vercken, Rue Cambon 47,
Joseph Asseher, Rue Lafayette 8,
Jhr.. d. Berch v. Heemstede, Avenue de la Motte Piquet 6,
S. Maintz, Rue St. Georges 28,
Ph. Kleintjes, Rue Blanche 2,
W. Zeehandelaar, Rue Bleue 3bis ,
Wambersie, Avenue des Ternes 4 ,
Rotterdam.
J. Pieters,
M. M. Pieters,
Rouen.
G. Vallee, Consul der Nederlanden ,
St. Denis (Seine).
Leon Bodaan, Rue de la Care 120,
Versailles.
L. Ittmann, Rue Lafayette 3,
Weesp.
C. J. van Houten en Zoon,
Van ronten in namen of adressen wordt verbetering ingewacht.
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77

77

77

77

77

77

71

77
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77
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MEDEDEELINGEN.
Het Nederlandsch onderwezen aan eene
Zweedsche hoogeschooi.
Het programma voor de lessen enz. gedurende het herfstsemester
aan de universiteit to Upsala ( Uppsala Universitets Kataloe for
hoist, terii,men 1903, biz. 21) vermeldt dat Dr. B. Iljalmar
Psilander, Docent voor Duitsche taal en letterkunde, aldaar een
eursus geven zal over bet hedendaagsche Nederlandseh, waarbij
eenige stukken uit de Camera Obseitra zullen gelegen en verklaard
worden. De lessen zijn in October begonnen en worden sedert
door een Ooote twintig personen gevolgd, en onder hen door
den bekenden Zweedschen taalgeleerde Professor Adolf Noreen.
Voorloopig wordt het Nederlandsche klankstelsel bebandeld, waarvoor Dr. Psilander Januari jongstleden nieuwe studien heeft
gemaakt,
bij een herhaald bezoek aan ons vaderland.
**

Minerva.
Het Alg. Nederl. Studentenweekblad Minerva heeft thins behalve in Noord-, ook in Zuld-Nederland onder-redacties gevestigd,
en wel aan de Hoogescholen to Gent , Brussel en Luik.

Scherpe wapenen in den taalstrijd.
De ,, Transvaal Education Department Librairies Fund",
die zich ten doel stelt Engelsche boeken onder de Boeren to
verspreiden, denkt er aan voor elk distrikt een 500tal boeken
beschikbaar to stellen, welke dan vrij verspreid zullen worden.
Langzamerhand wil men de verspreiding grooter maken. Mogen
wij aanbevelen de werken van Rider Haggard en vooral „Jess"

NEERLANDIA.

160

and his white neighbours" en eenige andere van
(De Vriend).
die aard ruimschoots te verspreiden?

en „Cetewayo

De Tribune, het demokraties weekblad van Johannesburg,
komt als volgt uit de hoek : ,De Goevernement jingoe goudhumbugpartij, doet tans haar uiterste best om de Boeren door
onderwijs middelen voor hun doel te vangen. De National Scouts
heeft zij dood eenvoudig voor zooveel ponden shillings en pennies
gekocht, doch met de eerlike en ontwikkelde Boeren moet een
ander middel ter hand genomen worden. Dit zal thans beproefd
-worden door een vrije bibliotheek van jingoe lektuur : In ieder
distrikt zal binnen kort speciaal voor de Boerenbevolking der( Vollossteni).
gelijke vrije bibliotheeken gesticht -worden.
*

*

*

men in Vlaanderen kaartjes ontvangt voor Antwerpen, Gent en
Brussel?
Het Hoofdbestuur heeft zich met een klacht over deze taalmiskenning op geheel Nederlandsch en Vlaamsch gebied gewend
tot den directeur-generaal der Staatsspoorwegen.
Antwoord bleef tot heden uit.
* **

Naar aanleiding van het verslag der Commissie voor de consulaire examens (de heeren W. M. van Weede, voorzitter ; H. F. R.
Hubrecht ; H. P. N. Muller ; H. S. J. Maas ; E. E. van Raalte ;
R. Stoop, Secretaris) en van de besprekingen van ons Gezantschapsen Cousulaatwezen in de Tweede Kamer der S. G. verwijst de
Redactie voorloopig naar de bladen.
*

Ongeloofelijk!
Vanwege het Correspondentiebureau voor Dagbladen te Rotterdam — zoo schrijft men uit Belgie aan de Redactie van het
Antwerpsch Handelsblad — is aan Vlaamsche bladen het volgende
briefje gezonden :
Geachte Redactie,
„Hierbij heb ik het genoegen U een artikeltje aan te bieden
met beleefd verzoek dit onder uwe rubriek Kunst op te nemen,
in de hoop dit er toe zal bijdragen ook vele Belgische rnannenkoren aan to sporen aan dit internationale concours deel te
nemen."
En dan volgt, voor opname in een Nederlandsch blad, het drie
blz. groote Fransch programma van den zangwedstrijd van
Rotte's illannenkoor.
Denkt men nu waarlijk te Rotterdam dat Antwerpen eene
Fransche stad en Het Handelsblud een Fransch bind is ?
*

*

*

Verschillende bladen hebben zich over den brief aan handelaars en winkeliers waardeerend uitgelaten.
Als 't nu maar helpt !
**

De belangrijke lezing van den heer Prick over de Verindisching
van het Nederlandsch is in druk verschenen bij Kolff to Batavia
en Inema to 's-Gravenhage.
*

Bij dr. Kiewiet de Jonge is van een in den vreemde wonend
landgenoot honderd gulden ontvangen om die to besteden voor
z. A. Hij heeft daarvoor in Afrikaansche uitgaaf 56 ex. van
Chr. de Wets book gekocht, benevens uit andere gift 67 ex. van
hetzelfde book, bewerkt door Stamperius.
*

*

*

Do Utrechtsche Studentafdeeling van het Willemsfonds is dank
zij den beer Coors, weer ten leven gewekt. Men wil haar 10-jarig
bestaan in 1904 feestelijk herdenken.

Nederlandsche spoorwegkaártjes!

*

Heeft men er wel eens op gelet dat in Nederland spoorwegkaartjes worden
worden afgegeven voor Anrers, Gand en Bruxelles met
vermelding dat dit geschiedt door den Etat Heerlandais, terwijl

De heer Verhey heeft in de Tweede Kamer den steun der
Regeering ingeroepen voor de verbreiding de: Ned. Taal in Indi6
door het Mg. Ned. Verbond.

Verkorte Begrooting van het Hoofdbestuur voor 1904.
UITGAITE :

ONTVANGSTEN :
Nog te ontvangen van 1903: . . .

Redactie en uitgave van Neerlandia :
a. Salarissen ....
b. llitgaaf en verzending

Memorie.

Bijdragen van de Groepen volgens
Groepsreglement

f 6177.—

Bijdragen van de zelfstandige Afdeelingen . .

141.--50. —

Rente van deposit° gelden .
Subsidie van de Nederiandsche Regeering-

77

3000.—

f
n

Algemeene onkosten :
Salarissen ...........
b. Kantoorhnur, brandstof briefport, verschotten bestuursleden, drukwerk en
..
kantoorbehoeften . .

f

640.3160. -

3800.

300. —
700.—

Verschillende lidmaatschappen en kleine
bijdragen ..

f 1000.—
„

Buitengewone uitgaven :
a. Bijdragen aan Groepen en zelfstandige
Afdeelingen ter bereiking van bijzondere
door haar beoogde doeleinden. . . .
b. Bijdrage aan de Commissie tot inzameling
van Nederlandsche boeken, crediet . .
C. Ondersteuning van Nederlandsch Onderwijs ten opziehte van het onderwijs zelf,
van de onderwijzers en de leerlingen .

250.—

• 1000.—
„ 1000.—

Onvoorzien .
f

9368.—

f

9368.—

MNINIMMINININNIIIO111•IMPII ■111•11•11W

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Hoofdbestuur, gehouden te Antwerpen 21 November 1903.
W. VAN DER VLUGT, VOOPZitter.

P. J.

DE KANTER, Secretaris-Penningmeester.
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Nederlanders in den Vreemde.
Uit Brussel aan het Alg. Ned. Exportblad :
„Inigd
is het gevest
den Nederlander niet te doen
den vreemde
an zijne
nationaliteit en al
mede te werken tot de bevestiging
v
hare uitingen.

Van de 15.000 Nederlanders te Brussel, zijn er geen 20 lid
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, eene vereeniging die
zooveel doet ter opbeuring van taal en stain en ter nuttige aansluiting van alle Nederlandsche krachten over de wereld. Is
zulks niet te betreuren? En wanneer zal in die toestanden verandering komen?"
Al s verbazingwekkend feit kan een bestuurslid van het A. N. V.
uit eigen ervaring hieraan toevoegen, dat in de Nederlandsche
Club te Antwerpen, waar minstens evenveel Nederlanders wonen
as in Brussel, het Verbond nauwelijks bij name bekend is.
f houdt men zich maar dom om de listen niet te voelen
O
eener nationale p licht, ongevoelig als men is voor hare lusten?

Marc. Emants over Woordkunst.
e streven om het meeste gewicht te
Tegenover het hedendaags
lei en op de woordkunst en de taalmuziek, mocht wel Bens
een streven opkomen om wel krachtige, zuivere, diepe indrukken
door woorden te wee g te brengen maar op zOdanige wijze, dat
men juist die woorden er door vergeet.
Gelijk een hiller van een mooi schilderstuk getuigt : het is
uit de verf zou het niet kwaad zijn aan een roman de eis te
stellen : uit de woorden te zijn.

De Pers en de Taal.
Van Prof. Verdam :
„Laten onze dagbladschrijvers vooral zich beijveren om te doen,
wit te onzent niet door het tooneel gedaan wordt namelijk het
voorbeeld eve van beschaafde, zuivere, keurige en tegelijk
ongedwongen taal. Indien de pars de koningin der aarde is, welnu,
Laat die koningin beginnen met zich als eene koningin uit to
drukken, en be denken dat, hoe hooger men staat, hoe meer
personen het oog op ons gevestigd hebben, en hoe grooter dus
de verantwoordelijkheid is. Pat de pers niet langer alles drukke
in den onbeholpen, belachelijken, gebrekkigen, onzinnigen vorm,
wail in het haar vaak wordt aangeboden. Ook de macht van het
slechte voorbeeld van weliswaar grappige, maar slecht gestelde
aankondigingen, berichten, advertenti6n moot worden gefnuikt:
de pers moet niet alleen drukken, zij moot ook schiften en zuiveren".

alles van een nuttigheidsstandpunt beschouwende Franschgezinden sterkt in hun stelselmatig bekampen der Vlaamsche taal.
Het streven der waarlijk Vlaamsche Belgen
naar Nederlandsch hooger onderwijs is een feit,
eaard Nederlander
dat elk rechtgeaard
, verheugen
moet. Doch Noord-Nederland mag zich niet
lin g er onbetuigd laten, en moot de Vlaamsche
waar het
kan maar in de
,
,
bewegin g steunen
eersteplaats op handelsgebied, door het schrijven
in het Nederlandsch aan Belgische huizen.

BERICHTEN.
Algemeene Vergadering van de leden van het
Alg. Ned. Verbond. op Zaterdag 26 Maart 1904
's nam. 2 uur in Hotel Ponsen over het Spoorweg
station te Dordrecht.
Dagorde: Wijziging der Statuten.
Dordrecht, 19 December 1903.
De Algemeene Secretaris
P. J. DE KANTER.
*

Aan de leden van groep Nederland.
In Januari zal de kwitantie voor 1904 worden
aangeboden.
leder wordt dringend verzocht ze bij eerste
aanbieding te voldoen.
De Afdeelingen innen van nu of zelf de bijdragen
harer leden.
Algemeene ieden ontvangen een postkwitantie.
Laat ieder lid op de adresstrook van Neerlandia
steeds nagaan of het adres juist is.
Door medewerking in dezen bespaart men het
Bestuur veel moeite en kosten.
*

Adressen voor aangifte van nieuwe leden, adresveranderingen enz. Voorwaarde van lidmaatschap.
Belgre, de heer H. Meert, Secretaris der groep,
Gent. Minste jaarlijksche bijdrage fr. 2.75.

Voor

Brugsch Kwintet.
Amsteram,
Rotterdam en Dordrecht hebben in November het
d
voorrecht gehad kennis te maken met het Brugsch Kwintet, bestaande uit de heeren A. Vanderlooven, le viool N. de Busschere,
2e viool Th. de la Riviere, alt A. de Vlaemynck, cello • en
J. van Dijcke, klavier.
Prof. Willemot uit Gent zone
g ter afwisseling Vlaamsche liederen
van Antheunis, Mortelmans, Mestdach, Mathieu, Blockx en
Benoit's Moederspraale.
Het optreden dier Vlamingen in Noord-Nederland heeft vooral
beteekenis voor betere wederzijdsche waardeering, verhoogd bewustzijn van stamverwantschap en aansluiting in den gemeenschappelijken strijd voor onze taal.

to

(Am.).
Voor Ned.-Indiê, de heer Mr. W. L. Borel, Secretaris
der groep, te Batavia. Minste maandelijksche bijdrage 25 cts.
Vow- de volgende landen is de minste jaarlijksche
bijdrage f 2.50. Beschermende leden f 5 tot f 25;
begunstigende leden f 25 en hooger.
Voor Turkije de heer Dr. A. Coomans de Ruiter,
Voorzitter der Afdeeling, Pera, Konstantinopel.

Aan den Handel.
De hoer F. C. Wile te Brussel sehrijft in de N. R. Ct. :
Een ze er afdoend middel om het gebruik der
Nederlandsche taal in Belgi6 to bevorderen is
het uitsluitendgebruik der Nederlandsche
taal in de briefwisselinc, met leveranciers hier
te laude. In alle huizen van eeni g e beteekenis
toch, bevindt zich minstgenomen 6enpersoon,
die de Vlaamsche taal voldoende machtig is.
Ongelukkiger wijze, (schrijver dozes spreekt
bij ondervinding) verkiezen de Noord-Nederlandsche huizen veelal slecht en gebrekkig
Fransch boven de eigen taal! Dit nu moot ten
sterkste worden veroordeeld, aangezien men
g de steeds
m
door
die nationaliteitsiniskennin
d

Amerika, de heer Ds. Henry Beets, 77 Lao-rave
Grand Rapids. Minste jaarlijksche bijdrage 7ects.

Voor

Street,

Voor

Perziê, de beer J. P. de Hoog, to Teheran.

Voor Suriname, de heer Mr.
Secretaris der Groep, Paramaribo,

P. Hofstede Crull,

Curacao en de Anti I len, de heer A. Snijders Jr.
Willemstad, Curacao.
Voor Venezuela, de heer L. H. Duwaert, to Maracaibo.
Voor Parijs, de heer J . E. H. A. Baron Col lot d'Escury,
Secretaris der Afdeeling Parijs, 4 Rue Meyerbeer.
Aroor Nederland en het Buitenland, boven niet genoemd, de heer C. Van Son, te Dubbeldam, wien ook
alle klachten over ongeregelde toezending van het MaandVoor

te

blad moeten worden gezonden.

Inhoud van den 7' Jaargang (1903)
Bladz.
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Bakhuis, Maj. L. A. - Het Achterland van Suriname
Bartelink, J. - Ingezonden . .........
Cappelle, Dr. H. van. - Het Surinaamsche Oerwoud .
Clerq, S. W. de - Belgische Consuls .....
Cohen Stuart, A. B. - Studentenafdeeling Leiden . .

60
118
157
32

Vlaamsche Studenten in Noord......
Coninck, P. de. - Ingezonden
........ .
Coomans de Ruiter, Dr. A. - Nederlanders in den Vreemde I
Nederland

71

71

77

II

44
10
2
14
94
113
32
120
32
124

Het Turksch-Nederl. gesehil .
Curiel, F. C. -- De groote landbouw in Suriname . .
Deventer, Mr. C. Th. van. - Afdeeling 's-Gravenhage
Dragten, J. A. - Is Suriname ongezond? . .
Fabri, Edmond. - Ingezonden ......
Frowein, C. R. - Een bezoek aan Marienburg
Gerstenhauer, M. R. - Het Nederlandsch in Zuid-West6
..... .
Afrika . ........
. . 8, 19, 29, 54, 72
Groep Belgiö. - Uit Vlaanderen . .
Algem. Verg. van Groep Belgie te
86
Oostende, 5 Juli 1903 . . , ........
Aan de leden van. de Belgisehe Groep .
99
I3erichten ........... 136
Groep Ned .0ost-Indie. - Verslag over het tijdvak 1 Sept.
55
.
......
1901-1 Jan. 1903
74
.
Afdeeling Batavia
88
.
_ "Mededeelingen .
74
......
Hartevelt, J. P. C. - Groep Ned.-Indie
100
Hazelhoff, L. - Het onderwijs voor de Chineezen to Batavia .
Hollandsche Boeren in Suriname . 111
Hoekstra, Ds. 0. --88
Huet, P. E. - Uit Yankeeland .........
43
Insinger, J. H. -- Nederlandsehe geillustreercle tijdschriften .
25
James, K. A. - Hot Nederlandsch in onze 0. I. Kolonien .
33
_ Nederl. handelsbelangen in Ned.-Indie .
„Insulinde" en nog iets ........ 156
9
Java-Bode. - Groep Ned.-Indie en de FrObelscholen . .
100
Josson, Maurits. - Ingezonden , ........
27
Kanter, P. J. de. -- Vergadering van het Hoofdbestuur .
46
. . . . .
Begrooting van 1903
49
Jaarverslag van den Alg. Secretalis
Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 20 Juni ............ . 127
Overzicht der Verg. van het Hoofdbestuur te
151
Antwerpen, 21 Nov. ......
127
Kraan, W. - De Goudindustrie in Suriname . . .
115
Libertador Ellis, F. - Fie kleine landbouw in Suriname
21
Meert, H. - Ingezonden......................................21
.
89
Nijland, Dr. J. Aleida. - Een goed Volksgesehrift.
Obrie, Prof. mr. Julius. - Ingezonden ..... . 9, 32
Oudschans Dentz, Fred. - Een Surinaamsche plantage . 121
Panhuys, Jhr. L. C. van. - Dr. H. van Cappelle : De
binnenlanden van het district Nickerie . ..... 129
Plokhooy, C. - Het Nederlandsch in Zuid-West-Afrika
7
(Antwoord aan den hoer Gerstenhauer.) .....
57
1
Prayon van Zuylen, Mr. A. - Ingezonden . . 75,
Proot, Mej. J. M. - Kolomen to koop ! ...... 156
Redactie. - Hoofdartikelen . ..... 1, 13, 65, 81, 149
Uit Afrikaansehe kranten (De Kerk. - De
3
Hollandsch en Afrikaansch.)
Nationale Verkenners.
7, 31., 76, 156
Naschriften ........
9
Nederlandsch of Papiementsch ? . . . . .
Allerlei ..... 10, 22, 33, 45, 77, 90, 140
Mededeelingen 10, 22, 34, 46, 62, 77, 90, 103, 132, 143
13
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.
Dr. H. J. A. M. Schaepman
14
.
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15
.
Uit de Eerste Kamer .
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16
Zuid-Afrika ...
.
28, 39, 53, 95, 149
Het A. N. V ....
.
37
Uit Konstantinopel ..... . . , . .
38
Nog eons het Nederlandsch in. Onze Oost .
43
Twee adressen .
.........
51
Merkwaardig antwoord op een sehrijven aan
der Consul der Nederlanden te Barbados ..............53
53
Afdeelingen . .... ...
.. 32, 61, 76
Nederlandsche Taalcursus to Smyrna
66
Zuid-Afrika (Na een jaar.) . . . . .
68
De Nederlandsche Taal onder de Indo's .
73
Boekbespreking ...
77
Vraag en antwoord . . ..... .
90
Nog eons het Nederlandsch in Onze Oost.
93
Een Protest . .....
97
Vondellezingen in Amerika .
103
In Vogelvlucht .......
105
Aan handelaars en neringdoenden ....
133
Vlaamsch - Hollandsch -Afrikaanseh-Neder134
landseh.
Prof. Hector Treub en Marcellus Emants over
...................134
134
de Ned. Taal
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Verindisching van ons Nederlandsch. . 138
Ned. Taaleursus voor den Inlander . .
139
Een Ned. Tijdschrift voor Inlanders .
139
Ontwerp tot wijziging der Statuten . .
152
Reglement voor de Alg. Vergaderingen . . 154
Verkorte Begrooting van 't Hoofdbestuur 1904. 160
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De Gezamenlijke Reizen van Dr. Karl May

Hollandia Drukkerij, Baarni

veischijnen bij de Uitgevers Maatschappij Nederland, 's Hage onder den titel van
MAX O'REL

HARE KONINKLIRE
HOOGHEID DE VROUW
Prijs f 2 40 2e druk. Art. geb. f 2.90

MAX ESCHNER

Een Kleine
Wonderwereld
Natuur en Kunst in onze
Wolfing.

. . . Aller-amusantst. Het is
een boek waarmede de uitgever succes zal hebben.
Voor Nederland bewerkt door
J. HENDRIK VAN IIALEN•
Dit is een interessant boek,
dat wel de moeite waard is
gelezen te worden.
Tel eg raaf.

Met 200 gravures Haar het
leven, geteekend door
1 ■ RUNO HEROUX
Prijs in

pr chtband f 5 50,

Bi onze Duitsche naburen
. . . dit lezenswaardige en
aan genaam geschreven bock. heeft slit werk enormen opgang
gemaakt. Ben van DuitschAnna de Sarorn in Loh in a i. land's populairste schrijvers,
JULIUS STINDE,
zei van dit goed
e
bock :
MAX O'RELL
„lien bock als dit zou mij
zeer gelukkig gemaakt hebben
als ik het gekregen had toes
ik een jongen was, en nu het
er is, hoop ik, dot iedere knaap
en ieder meisje het op zijn of
hair verjaardag krijgen zal".
Trouw en Artiste
Dien wen sch deelen wij ten
Prijs f 2.40 Artistiek geb. f 2 90 voile.
_Nieuwe Courant.
Dora Grantham is een echte
roman : een roman waarin hi
al zijn kennis van het vrouweliik hart -- en die was groot —
ft neergelega. Het huwe- J. HENDRIK VAN BALEN
rijks1 e v en van Philip Grantham
en zij ne vrouw, bun geluk en
hun smart, hun scheiding en OM DE HERTOGSKROON
hereenig ing zijn met het eleEen verhaal ilit
pate scopticisme van O'Rell den tiid Tall Karel den Groote
a
e
Leer leznsward.
verteld ,
Met 40 illusiratiiln
n del sbla d
Prijs 1'150.
Fraai geb f 190.
Voor de kennis van het leven
De
Hollandia-Drukkerij
te
in al zijn schakeerin gen in
kunstenaarskrin gen en de Baarn heeft eer -van „Een
plaats van de vrouw daarin, Samenzwering op school." Het
is dit een bock, dat men ge- is een aardi g jongensboek vol
opgewekt, hatuurlijk leven.
lezen moet hebben.
0pr. Ha« rl Crt
d. Day.
Nieun's

DORA
GRANTHAM

MAX ()TELL

Boeiend, vermakelij,
k yank
geestig, maar vooral spann end.
ad() rla it (1.

ONDER DE ROOS
Artistiek geb. f 3.25
. . . een echte vol

Prijs f 2.75

geestige, vaak spottende op
merkingen over het leven der
mannen en vrouwen, echte
stukjes om voor te lezen.
ndelsblad.

FR A NZ PAHL

THOMAS ALVA EDISON
Met portret.
Prijs ing,naaid f 0.75.

lien interessant boelde zoowel voor jougelui als voor
ouderen, bevattende een pittig
gesehreven levensbeschrUving
van dezen merk waardigen
Fraai eb f2.90 man, waarin tevens op 10 )tiPrijs f 2 40.
„Leiden boeide een bock , faire wijze zijn verschillende
van dezen tijd mij zO6 . Het uitvindingen behandeld woris vooreene gebeurtenis den.
, te
van groot belangmede
kunnen deelen, onder de vele
schrijvers en letterkundigen
nu een dichter ontdekt te
hebben."
post. l'evspreide en onuitgegeven
Wiener Abend
De schrUver van deze zachte Stukken voorafgegaan door
welluidende, droefgeestige ge- een Bibliografisch Ocerzieht.
sehiedenis is een werkelijk
door
eenig kunstenaar.
Dr.
A.
_.
K
OK
en Louis D. PETIT.
S.
Das Litterarische Echo.
Prijs ingenaaid f 1.75.
Ik heb het bock met stijgenGebonden f 2.25.
de belangstellin g gelezen.
E. STR AUSS

VRIEND HEIN

Multatuliana

Allge in ein e Zeit ung.

Pas Verschenen.

Dr. KARL MAY'S Reisavonturen
(COMPLEET IN 20 DEELEN).

Zoo even verschenen

Kara-Ben-Nemsi, De Held uit het Avondland, prijs f 2.60.
In Koedistan, prijs f 2.60.
Van Bagdad Haar Stamboel (ter perse), prijs f 2.60.
Winnetou, Het Opperhoofd der Apachen, prijs f 2.60.
Het Geheim van den Witten Bison, prijs f 2.90.
De Pelsjagers van den Rio Pecos (ter perse) f 2.60.
Elk deel is apart verkrijgbaar en vormt op zich zelf een geheel.
Allen in prachtigen stempelband ± 500 blz. Rood op snees
Bij elken Boekhandelaar verkrijgbaar.
-Op een boeiende en onderhoudende wire maakt de lezer
ZUM-AFRIKA,
kennis met vreemde landen, zeden en gewoonten, terwijl OOST- en WEST-INDIR.
al die werken een hoogzedelijke opvoedemle strekking hebben
fonder te vervallen in een voor de Jeugd ongesehikten
preektoon. Beter boeken dan deze bestaan er niet.
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Bet FRrrmill Oriel

Heelkundige Gids
voor de Tropen van

Dr. KERR CROSS,
is een beslist le Amerikaansch Inspeeteur van den Geneesk. Dienst.
DOOR
fabrik-aat met diverse patentvereen Oud-Arts uit de Tropen.
I^I I il s
beteringen.
ilitni■■1 1 1
2de Druk.
Heerlijke toon en diverse modellen
kasten.
*it
ViOR:GAN
Juist claarom verdient deze
2— spels spiegeltop van af f 170.—
2'3, 15 „
„ 11 f 185. — Gids in de handen te zijn van
alien die zich in de binnenlanden of op zee moeten
AFDEELING
y en omdat de voorgeschreven
gemakkelijk
VOLKSHARMONIUMS geneesmiddelen
met behulp eener huisapotheek
in versehillende grootten. 4 Octaafs bereid kunnen worden en er
model van af f 45.—, even solide ook bij de verbandleer op
als duurste modellen, fraaie gepolitoerde notenhouten gerekend is, dat men niet altijd
eene geheele chirurgische inkasten van af f 65.-- clioorie toon. 5 jaren ,arantie.
bij elk orgel een geheel nieuwe cijfermethOde om direct richting met zich voert.
alle Psalmen te kunnen spelen zonder eenige notenkennis
Pract!sch - Envoudig - Doeltreffend,
of handleidiiig volgens noten.
KORTE INHOUD:
JOH. DE HEER, Rotterdam.
Leefregels, Huidziekten,
Naar alle landen der wereld zendingen over zee in degelijke
verpakking Verzending tegen toezendin, van bedrag en ver- Uitslag, Roos, Zweren, Muskieten, Dauwwurm, Zweetvoeland.
moedelijke vracht of tegen ofgave van referentien
in Hol
ten, Ziekten vanspijsverteeVraayt prospect us.
ring en ademhalingsorganen,
van het bloed, van het hart,
Zenuwstelsel, Braking, Dyssentrie, Indigestie, Maagcatarrh, Zeeziekte, Lintworm,
Bronchitis, Influenza, Longontsteking, Pleuritis, Beroerte,
MASSEUR
Drankzucht, Heupziekte, HerBRUSSEL
25 Louisalaan. senschudding Slapeloosheid,
Vallende ziekte, Zonnesteek,
Koorts,Malaria. Bloedarmoede,
Spreekuur dagelijks van 1 2 uur.
Kinkhoest. Melaatschheid,
Pokken, Beri-Beri, Cholera,
Ind. spruw, Gele-, knokkel- en
Zwartwaterkoorts, Bloedverlies en methode van stremmen,
M. E. DELLE CiRAZIE
VICTOR HUGO WICKSTROM Antiseptische methode om
worden te behandelen, VerEon Moderne Historic bandleggen, Practische heelkuncle, Oog, Oor, Keel, Neus.
Prijs ingenaaid.
Ongelukken. Drenkelingen.
Prijs
Artistiek geb.
Het is als verhaal goed Steken, Beten, Vergiftiging,
Er goat een aparte bekoring gesehreven en het is vreeselijk Zwachtels, Breuken, Ontwrichuit van deze eigenaardi ge overtuigend.
tingen, Yoeding, Injecties,
erhalen . . . Gem lectuur
Ha n delsbl a d Maten, Gewichten, Doseering,
voor bakvischjes • maar wel
Ds. H. Pierson die met een Uitrusting, Genees- en vereen kunst die in hoar soort
aanbeveleml woord dit boekje bandmiddelen. De latijnsche
eenig is.
neesmiddezijn steun verleende, deed pier- benamingen der ge
len enz. enz.
O oze
mede een goed werk.
— Prijs f 2.50 Hofstad.
Met dit boekje in 'n gezellig
door elken boekhandel verkrijgbaar.
hoekje, voelje dat je
• leeft.
Fen ernsti g waarschuwend
Prospectus met volledige inhondsopKericel (Pee Crt. gave op aanvrage gratis verkrijgbaar bij
Wol fgang in De Spectator. boek e.
Uitgevers Mij. „Nederland"
I
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GEVESTIGD:

L. J. LEFEBRE

Uitzavan

Holiandia Drukkerij, Baarni

LIEFDE

f 1 50.

f 1.90.

f 2 40
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's-GRAVENHAGE.

`.

Be Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland,

gevestigd te sGRAVENHAGE, Molenstraat 39.
i

Geplaatst Kapitaal f 155001000.-5
waarop gestort f 300,000.—y
Gezamenlijke reserves op 1 Juli 1903 f 269,371.

De Bank verstrekt as eerste hypotheek geld op huizen en landerijen en geeft 4 pet'
pandbrieven uit in stukken van f 1000—, f 500.
en f 100.—.
Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank.
Mr. D. VAN HOUTEN.
De .Direelie:
Mr. J. D. TEN BRUGGEN CATE.

Uitgevers-Maatschappij
„Nederland".
PRETORIA.

DEN HAAG.

GEBR . HOUTMAN, I
s

Sigarenfabrikanten,
's HERTOGENBOSCH (Holland).

Hoofclkantoor:

EXPORT NAAR ALLE LANDEN.

Lange Yoorliont 64-61a, Den Haag.

SPECIALITEIT :

Telegramadres: NEDERLAND.
Telefoon-lnternationaal 627.

Speciaal Correspondentschap voor .-Nederlanders
in den Trreemde.
Nederlanden; in den vreemde kunnen door tusschenkomst van
de Uitgevers Mij. a Nederland, tegen matige comm,sie, alle door
hen gewenschre artikelen en benoodigdheden, or, erschillig van
welken aard of hoeveelheid betrekken. Zij stelt tevens de gelegenheid open om aan bloedverwanten en vrienden bij verjaardagen
of andere gelegenheden gesehenken te doen toekomen.
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E 13 s. ET 0 TJ 'T M _A_ 1\T,
CIGAR MANUFACTURERS
H.EUTOGI-EN130SCII (11.0I_J_JA_Nro.)

EXPORT TO ALL COUNTRIES.
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Dit werk 224 bladzijden
met kaart en 26 groote
Oaten is geen dagboek of
zoogenaamdreisverhaal,
geen droge, dorre, onge»ietbare reisbesehrijTing, maar een in boeienden
trant geschreven verhaal
van STANLEY ' S jongste reis,
van zijn bijna driejarige
worsteling in Afrika's
maagdelijke wouden tegen
duizenderleigevaren en ontberingen onder den meest
verschillende vorm.

I

Ci -ebr.
t

BUITENHOF 48. 's-GRANENHA GE.

door Dr. H. BLINK.

andere verhalen, met een
inleidend woord van P.
Louwerse.
2. Z WARTE IJANNE en andere
verhalen, met een inleicl
woord van P. Louwerse.
3. HET ARENDSNEST en andere
verhalen.
4 EEN WERELD IN HET KLEIN
en andere verhalen, van
een inleidend woord met
P. Louwerse.

A Delicious flavour at reasonable prices a speciality. Uitgovors Mij. NoderInd 's

STANLEY. IHARTMAN & Co.
Zijn le y-en en lotgevallen
ill Afrika's donkere
wildernissen

1. HET EIL AND PITCAIRN en

I Geurig fabrikaat, billijke prijzen.

Uitgevers, Importeurs, Exporteurs
en inkoop-Agenten.

Kinderboeken ad f 1.25.
De Bibliotheek voor School en
H uisgezin, met verhalen uitsluitend van B. r. d. Bruijn. Corry,
Koopmans van Boekeren, P. F.
Branings en J. C. Verinaas, in
4 deeltjes, elk van ruim 200
bladz. met 4 plaatjes.

Belasten zich met den aan- en verkoop van Effecten,
sluiten Prolongatial en Beleeningen, koopen Coupons,
openen Rekening-Courant en Cheque-Rekening, koopen en verkoopen vreemd geld, fourneeren cheques en
wissels op het Buitenland en de Oost- en WestIndische Koloniön, nemen gelden a deposit°, belasten
Emma zich met de administratie van vermogens.

HIIKIKE RS
Amsterdam.

GROOTHANDELAREN IN

Galanterieen en Speelgoeci,
KANTOOR-, SCHOOL-, SCHRIJF- EN TEEKENBEHOEFTEN,
Specialiteit in Lederwaren.
DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

Kabinet-Inkt-Fabriek
NEELMEIJER & Co.
APELDOORN, Holland.
Kabinetankt. . een onorertroffen Schrijfinkt, bereid naar
de voorschriften van wijlen Prof. Dr.
G. J. MULDER, te Utrecht.
CopPer-Inkt.

. welke nog 1an gen tijd no het schrijvon copieen 'evert.

Gekleurde Inkten. prachtig en constant van kleur.

Prijs sleehts f 0.90.
Gebonden in rood linnen
band f 1.30.

Irloeibare (4om. . van zeer sterke kleefkracht.

NEDERLANDSCH FAMILIA T !!!

Zegel- en Paklak. in prima kwaliteiten.
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ANT
HOEST
KEELPIJN
VERKOUDHEID
BORSTAANDOENINGEN

Onfeilbaar middel.
Geneest den strengsten hoest in 1 a 2 dagen.
Onder voortdurende controle van Mi. Medici.

f —.40, f --.70, f 1.-f —.40, f —,70 per doos.
Fabrikanten : H. N. TAN SCHAIK & Co., Den Haag.

Verkrijgbaar :

in flacons
in tabletten

Kon. fabriek ,de Iionigbloem".

EINF. Vertegenwoordigers gevraagd,

