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Nooit heeft het met de Hollandsche taal in Zuid-Afrika
beter gestaan dan op dit oogenblik.
Prof. W. J. VILJOEN
in ONS LAND van 23 Nov. 1907.
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De Hollanders in Amerika

Mej. M. J. VERSTEGE j

Den 13en November van het vorig jaar is de ijverige penningmeesteresse van de Afdeeling Groningen
van het A. N. V. aan degevolgen van een ongelukkig
toeval overleden, door velengemist en betreurd, een
groot verlies voor het A. N. V.
Zij, was een van die sympathieke naturen, die al
haar krachten en al haargaven in dienst stellen van
de zaak, die zij uit voile overtuiging tot de hare gemaakt hebben. Zoo gal zij zich aan haar vorige betrekking' bij het M. O., zoo was zij een zeer gewaardeerd bestuurslid van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, van de Alliance Frangaise en eveneens van
het bestuur der Afd. Groningen van het A. N. V.
Wij alien weten, hoe zij onvermoeid werkzaarn is
geweest bij de moeilijke voorbereiding van de beide
Liederen-avonden, in tafreelen doorgecostumeerden
in 1905 in Groningen gegeven.
Haargemis zal in vele opzichten alhier worden
gevoeld, daar zij een stuwkracht was en een voorbeeld voor velen.
Dr. A. W. VAN GEER.
Zij ruste in vrede.

Er zijn op het oogenblik meer dan 100.000 gegoede Hollanders in de Vereenigde Staten; en met de
bier uit Hollandsche ouders geborenen, ziin er genoeg om een staat te vormen, even bevolkt als Montana. We bezitten inderdaadgeheele steden die even
Hollandsch zijn als de steden aan de Zuiderzee, in
welke men hetgeklots der klompen op straat kan
hooren, de dijken en windmolens kan zien, de zwarte en bonte koeien en de tulpen.
Er is eengroep van deze Hollandsche steden in
Z. W. Michigan. In Muskeg o n, Grand H av e n, Vriesland, Holland, Zeeland en
A 11 ega n — is een nijvere bevolking van meer dan
150.000 en in de dichtbij gelegen plaatsen Grand
Rapids en Kalamazoo is de groote Hollandsche bevolking. In Iowa -zijn ze verzameld in
Orange City; in Wisconsin hebben ze
deplaats de Pere en verscheidene kleinere steden;
en in den verwestelijken staat van W a.s hingto n,
zijn ze meer dan 7 millioen dollars rijk aan grondbezit in Spokan e. Tezamen zijn ze talrijk genoeg
om 17 weekbladen uit tegeven en verscheidene honderden kerken te onderhouden.
Deze Hollandsche vestigingen bloeien nu zeer. Omstreeks 60 jaar geleden werden zij gesticht door
mannen en vrouwen, die hier om dezelfde redenen
als de Puriteinen kwamen — n.l. omgodsdienstvriiheid te vinden. Aan het hoofd van iederegroep was
eengeestelijke en hun eerste werk was een stuk grond
te kiezen waarop een kerkje kon worden gebouwd.
Zij sloten zich nauw bij elkaar aan, zooals godsdienstimmigranten steeds hebben gedaan en bootsten het
vaderland zooveel mogelijk na.
Zij waren in een land met lien duizend rivieren gekomen ; toch verkozen zij meestal zich in die
te vestigen, waar dijken gebouwd moesten woi
zooals hun vaders dit haddengedaan.
Toen hun veramerikaanschste kinderen tot mannett
en vrouwen waren opgegroeid, werden ze toe, chietelijker, ook voor de in de nabijheid gelegen steden; en
de vermenging door huwelijk is tot heden doorgegaan, zoodat het moeilijk is te zeggen of de Hollandsche steden meer Amerikaansch of de Amerikaansche
steden meer Hollandsch zijn.
Wij zijn met Holland steeds op goeden voet geweest, maar nooit was de vriendschap hartelijker dan
nu. De Holland-Amerika lijn bracht 't vorig jaar met
haar 6groote booten 50.000 passagiers over. Meer
dan 500 Hollandsche zakenmannen — diamanthandelaren en anderen kwamen over en haalden de handelsbanden nauwer aan.

()rider de meest uitblinkende Hollanders, die 't vorig
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H ujaar de V. S. bezochten, waren 2 geleerden
go
esdvan
Amsterdam, dien we de Luther
Vri
Burbank van Europa kunnen noemen en H. A. L orent z van Leiden, een nobel-prijswinner en een
wereldvermaarde autoriteit in de vraagstukken der
hoogere natuurkunde. Ook waren er twee schrijvers
— Willem Ger ritse n, die jaren lang' parlementslid was en D r. A l e t t a Jacob s, de Susan
B. Anthony van Holland. En er waren ook twee kunde beroemde bariton en
stenaars — Van Roo y ,
Henri de Vries, wiens merkwaardig spel groot
succes had in het dramatisch seizoen van den vorigen winter in het Oosten.
* *

Holland is een zeer rijk land --een land waar de doorsneeman min of meer kapitalist is; in honderden Hollandsche brandkasten liggen nette pakjes Amerikaansche effecten opgestapeld. Inderdaad heeft Amsterdam meer klanten voor onze effecten dan eenige andere vreemde stall Londen niet uitgezonderd. Het aantal van onzepandbrieven in 't bezit
van Hollandschegeldbeleggers wordt op niet minder dan 650 millioen dollars apari geschat
meet dan 500 dollar voor elke familie in Holland.
De Hollanders koopen van ons bijna evenveel waren
als zij van En eland koopen — on 100 millioenper ja
ar. Wij beantwoorden dat niet in die mate
als wij behoorden. Tengevolge van onze hooge tarieven, koopen we minder dan een vierde zooveel bij
de Hollanders als de Engelschen bij hen koopen.
Diamanten voeren we natuurlijk in gtoote hoeveelheden in, evenals tabak, ingelegde haring en verschillende soorten bloembollen. Maar in het algemeengesproken hebben de Hollanders ons in zaken
beter behandeld dan wij verdienen.
Onze vriendschap voor de Hollanders uit zich echter op verschillende Wij betalen de hoogste
prijzen voor de werken hunner kunstenaars. Onlang's
werd er op eel) veiling te New-York meer dan 42000
dollar betaald voor de Terugkeer
„
der Kudde" van
Anton M a u v e. Hollandsche kunst, in al haar
vertakkingen wordt in onze huizen en musea zeer op
prijs gesteld. leder jaar neemt ook het aantal Amerikaansche feizigers in Amsterdam en in Den Haag
toe. En mogen we ook niet vermelden, dat we het
voorrecht hadden, dat een half dozilp Hollandsche
diplomatieke vertegenwoordigers zich door hun huwelijk met het Amerikaansche yolk vermaagschapten'?
* *
*

In alle deelen der Vereenigde Staten worden Hollandersgevonden, die als goede vertegenwoordigers
van hun natie bekend staan. Om maar eenpaar voorbeelden te noemen, in New-York John R. v a n
w o r me r, voorzitter van de „Holland Society" en
Henry Pluy ger s, voorzitter van de Hollandsche Club ; in Chicago G. Birkhoff ; in St.
Louis, G. H. ten Br o e c k ; in Cincinnati A.
W
Wormser inSavannah, W. de Bruyn Koips ;
in Texas, A. J. M. Vuy 1st eke ; in Denver.
H. Smissaert; en :n 'Baltimore. H. Mott u.
Als bankiers zijn er drie die in het bijzonder genoemd dienen te worden — Charles B o i s s evain en Warner van Norden, van NewYork, en Van Vlissinge n, van Chicago. Als
kooplieden zijn de beroemdste g'eweest J. St ek et e e, de John Wanamakes van Grand Rapids, en wijlen Frank A. Co ope r, een der stichters van
de gtoote Siegel-Coopierwinkel te New-York.
Coopers naam was oorspronkelijk „Kuyper". De
Van Camp s, die een groote „packing"-industrie
stichtten te Indianopel, zijn eveneens geheel van Hollandsche afkomst.
De uitvinder van het systeem van New-Yorks straatspoorweg, is H. H. Vreelandd, de zoon van een

Hollandschpredikant. Zijn geschiedenis is een van
die welke de Amerikanen zeer bewonderen. Hij Mond
alleen op de wereld op zijn 13e jaar en had twaalf
ambachten en dertien ongelukken aan de spoor bij
New-York. Plotseling klom hij op en heden is hi de
hooldfiguur van de grootste straatspoorweg-organisatie in de wereld, een systeem, dat dagelijks een millioenpassagiers vervoert door de metropolis.
Onder de Amerikaansche man en uit het openbaar
leven, is TheodoreRoosevelt beslist de
meest bekende drager van den Hollandschen naam.
Depresident is er trotsch op zijn afstamming terug
te voeren tot Claes Martenszen van Rosevelt, die in 1649 te Nieuw Amsterdam
landde. In de 2eplaats ma en we vice-admiraal
William Knickerbocker VanReypen
noemen, nu voorzitter van de AmerikaanscheRoode
Kruis Vereeniging'. Twee congtesleden zijn kennelijk
van Hollandsche afkomst — Van Winkel van
New-Jersey en Vreeland van New-York, eveneens
de Senator Van Duzer van Nevada.
En was de eerste burgemeester van °rooter NewYork niet een Van Wyck?
Twee broeders van Hollandsche geboorte zijn in
de Oosteliike staten wel bekend geworden — Professor Geerhardus Vo s, van Princetown, en
Professor Bert John Vo s, van Johns Hopkins.
De Amerikaansche „van" die het meest beroemd is,
is ook eenprofessor van Princetown, Henry van
Dy k e, die jaren lang een onzer eerste schrijvers
was. Onder de journalisten in Holland geboren behooren Leonard Charles van Noppen,
vroeger te Columbia, en Edward W. B o k, redacteur van de „Ladies Home Journal" tot de voornaamsten. Onze eenige Hollandsche prelaat is Bisschop Van de V e n, van Louisiana.
* *
*

Het valt te betreuren, dat geen Amerikaan nog een
volledige juiste beschrijving in het licht heeft gegeyen van wat de Hollanders'
de Amerkaansche
beschaving in vroeger dagen hebben gedaan. Een
schrijver, Washingtto Irvin g, heeft de geschiedenis onjuist en belachelijk geschreven en niemand vangelijken invloed is er nog opgestaan om
dit te verbeteren.
Maar het feit blijft bestaan, dat onze schuld aan de
Hollanders der 17e eeuw zeergroot is. Juist ten tijde
toen Amerikagekoloniseerd werd, was Holland op
het toppunt van zijn roem. De Hollanders waren toen
het eerste y olk der wereld in muziek, schilderkunst,
bouwkunst, wetenschap, zeevaartkunde, ha del geleerdheid en democratie. In bijna iedere richting van
de wetenschap waren zij baanbrekers. De beste openbare en hoogescholen van Europa bezaten zij. Ongetwijfeid rezen zij tot zulk een ongekende hoogte,
omdat zij in een land leefden, dat hen dwong
te werken en te denken en samen tegaan.
* *

*

Er wordt wel eens gezegd „God schiep de wereld,
maar de Hollanders schiepen hun eigen land". Hun
onophoudeliiken stria tegen de zee maakte hen tot
eengehard, ijverig volk. Stap voor stap bouwden zij
een beschaving op en een regeeringsvorm welke voor
andere landen ten voorbeeld werden. Zij waren om
zoo te zeggen de Amerikanen van hun tijd, want zij
waren de eersten om de voorrechten bekend te maken
van vrijheid, eigen hulp en vindingrijkheid. Zij trotseerden het machtige Spanje en weerstonden de over-,
macht van Lodewijk XIV. Onder Tromp en De Ruijter verjoegen zij alle vijandelijke vloten uit de Oostzee en het Engelsche Kanaal en gedurende meer dan
een eeuw had dit kleine land van zichzelf regeerende
burgers den wereidhandel in handen.
Uit dit dappere landje, het prototype van de Vereenigde Staten, kwamen onze
ze eerste Kolonisten, die
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den staat opbouwden. De mannen en vrouwen, die te
Plymouth Rock landden, hadden reeds 12 jaar in Holland gewoond voor zij tot ons kwamen. W i 11 i a m
Pe n n, de zoon van een Rotterdamsche moeder,
preekte dikvvijls in 't Hollandsch en nam voor den
regeeringsvorm van Pennsylvania de Hollandsche als
voorbeeld.
Het is nu bilna 3 eeuwen geleden, dat Holland
Henry Hudson uitzond en op Amerikaanschen
bodem Hollandsche instellingen stichtte. Spoedig daarna kocht Peter M i n u i t Manhattan voor 24 dol,
lars — niet in geld maar
in kleeren en sieraden.
Vijftig jaren lang beheerschten de Hollanders de omen van de Hudson rivier van B e
strek
(Brooklyn) tot Bever w ij c k (Albany). Ze waren
alien groote grondbezitters, niet gemakkeli* door de
Engelsche ambtenaren te regeeren. Ze waren eigenlijk
leenheeren, die slaven hielden, huur ophaalden en
rechtspraken, geheel onalhankelijk van de hoogere
autoriteiten.
* *

Daar had men de lastige oude Peter St uy v es a n t, de laatste eng rootste der nollandsche Goueurs , naar wien de Bowery genoemd werd.
vern
Daar waren de aanzienlijke Van Cortlandt s,
weer huizinge nog in het Van Cortlandt Park staat
met de gaten van de Engelsche kogels in haar muren.
Daar waren de Van D ij c k s, de Indianen-bevechters, de Schermerhorn s, werkzaam en eerzuchtig, de Breev o or t s, kalm en vlijtig levende; en
de De Peyster s, van wie er thans een standbeeld
in Bowling Green staat.
Hooger aan de Hudson waren de De Wit is en
Coykendalls van Kingston; de V Ren sselaers van Albany; de Van der He dens
die het eerst Troy in bezit hadden; en de V an C u r1 e r s, die Schenectady stichtten.
Maar de Hollander uit den ouden tijd, wiens familienaam het meest bekend is, was Jan Aer tsee van der Bil t, wiens hoeve in Brooklyn
lag. Gedurerrde twee eeuwen maakte een uit dit geslacht eenigen naam, totdat Cornelis van der
B i 1 t, de zoon van een armen boer op Stateneiland,
de grootste Amerikaansche Spoorwegkoning werd,
die zijn erfgenamen 75 millioen dollars naliet.
was steeds een verzamelaar, ooit een speculant ge-,
weest. Terwijl anderen praatten en theorien verkond' den maakte hi' een verbinding met de Oostelijke
staten. Het fortuin, dat hi' naliet is zoo aangegroeid,
dat heden ten dage de naam Vanderbilt synoniem is
met rijkdom. De zoogenaamde Vanderbiltgroep (van
spoorwegen), omvat tegenwoordig 22000 Mijlen met
een kapitaal van 1100 millioen — meer dan 1 /9 van
alle spoorwegen der Vereenigde Staten.
Toen de Amerikaansche revolutie uitbrak en in
Europa bekend werd, verleende Holland oogenblikkelijk hull aan de Patriotten. Gedurende die donkere
dagen leende het de Kolonien 14 millioen dollars, ofschoon terugbetaling zeer onzeker leek. De provincie Friesland ging zoo ver in haar geestdrift om ter
eere van de Amerikaansche onafhankelijkheid een gedenkpenning te slaan.
Generaal Philip Schuyler vertegenwoordigde de Hollanders in het Amerikaansche leger. En
was het niet kapitein Van Arsdal e, die --toen
de schepen van Koning George in de haven zonken
— de Engelsche via neerhaalde? Holland gof ons
menschen en geld. Maar wat beter is, het had ons,
in ziin geschiedenis, het krachtigste bevvijIs gegeven
ten gunste van zelfregeering. „In de liefde voor vrijheid en in dapperheid om ze te verdedigen, is Holland ons beste voorbeeldgeweest" zeide Franklin.
Onze vier eerstepresidenten waren leerlingen van
den beroemden hoogleeraar Luzac van Leiden en
erkenden volmondig hoeveel ze zijn onderwiis verschuldigid waren. George Washington zeide later in

3

ee.n brief aan Luzac: „Amerika is veel verplicht aan

de werken van mannen als Gij".
Tusschen de omwenteling en den Burgeroorlog
waren er minstens twee kranige Hollanders, die de
Amerikaanschegeschiedenis hielpen maken --Generaal Stephen van Rensselaer, krijgs- en.
staatsman van New-York en Martin .van B ur e n, de 8epresident van de Vereenigde Staten. De
laatst overgeblevene van Van Buren's persoonlijke
vrienden, John Bigelow, dien Abraham Lincoln aanstelde tot Gezant in Frankrijk, leeft nog te New-York.
Toen ik hem verzocht mij jets over Van Buren te
vertellen, zeide Mr. Bigelow:
Hi' was een der verstandigste en meest vertrouwde
mannen, die ooit depresidentsplaats hebben bekleed.
Hi' was bekwaam als rechtsgeleerde, evenzeer als
leader en staatsman. Hi'j was het, die ons nationaal
geldwezen inrichtte en die den we bereidde voor
de afschaffing' der slavernij.
De invloed der oude Hollanders kan nog gemakke=
lijk worden nagegaan. Wij danken woorden als boss,
cookie, dell, yacht en stoop aan hen. Zij leerden ons
het nut van windmolens en onze lichte tuigen, ploeen, ruiven en munten werken naar het Hollandsch
g
modelgemaakt.
Vooral in New-York kan het voetspoor der Hollanders nimmer worden uitgewischt. Harlem zal
allijd Harlem blijven en Governors ei l' a n d
zal altijd herinneren aan Gouverneur W o u t e r
van Twille r, die het van de Indianen kocht.
We zullen oils altijd herinneren, dat de Hollanders
den muur bouwden, waar nu Wallstreet is, dat
de Hollandsche mess es wandelden door M a i d e n1 a n e, nu de straat van de juweliers, en dat het Hollandsche koeien waren, die hetpad maakten van het
fort aan de Batterij naar de noordelijke weiden —
hetpad eens Breede weg genoemd, nu als B r o a dw ay bekend.
Zoowel ten tide van het koloniseeren als nu hebben de Hollanders een hooge plaats ingenomen in
de Amerikaansche samenleving. Waar zij zijn, versterken zij het maatschappelijk gebouw.
In velerlei opzicht is Holland het meest geschikt om
die hoedanigheden uit een jong land over te planten,
welke anders alleen uit ondervinding voortkomen.
Laat ons zeggen, dat de eene natie de andere
noodig heeft. Ze zijn in hun toewiiding tot den kunsten vredesarbeid nauw samedgebonden en het is aangenaam om' het feit in herinneritng te brengeni, dat
de nieuwe vredestempel, die nu in Den Haag wordt
gebouwd, een gift is van een Amerikaansch burger.

Naschrift.

Bovenstaand artikel van den Amerikaan Herbert N.
Casson werd ons, vertaald, uit Paramaribo toegezonden door den heer 0. D.
Ofschoon het hier en daar uitlokt tot opmerkingen, laat de Red. het geheel zooals het is.
Red.

Oproep aan Handelaars en Neringdoenden 1
De Redactie van Neerlandia, verzoekt alle handelaars en neringdoenden, zoowel in Noord- als in' ZuidNederland, die bereid zijn wederzijds
in het Nederlandsch hunne zaken te
doers, hun naam en adres te zenden
aan het Kantoor A. N. V. Wiinstraat 81,
Dordrecht.
Irr Neerlandia zap heritaaldelijk
een lijst dezer adressen worden openbaar gemaakt.
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Een Sint-Nicolaasfeest op Ceylon.

De afstammelingen op Ceylon van hen, die, na het
bankroet der Oost-Indische Compagnie, Holland bij
den vrede van Amiens aan hun lot moest overlaten,
noemen zich nog steeds met trots „Hollandsche burgers", en zij zijn, men ma zeggen: tegen de verdrukking in, aangegroeid tot 4 a 5090. Dat wil zeggen: de Britsche regeering noemt 20.000 het getal
„burghers" op het eiland, en dat is haar zaak, maar
zeker hebben drie kwart van de z.g. „burghers" niets
of zeer weinig met Europa, en nog minder met Holland, uit den tijd der Oost-Indische Cornpagnie te
do Maar waarom zouden zich de Christenen op
Ceylon, indien zij er
er zin in hebben, een „burgher"
noemen ? Ale Engelschen noemen zich gentlemen
en zoo is de naam „burgher" een titel geworden.

aanzien(bijgaande foto kan het getuigen) vormen een
kleine minderheid: zij trouwden steeds onder elkaar,
en voor hun gezondheid zal het beter zijn,, indien
zij dat minder deden of minder gedaan hadden.
Een jaar of acht geleden nu, dank zij het initiatief
van den beer. G. Anthonisz, een der weinigen die
,
Hollandsch spreekt
en aan het hoofd staat van bet
reusachtige Hollandsche archief van Colombo, werd
een„Hollandsch Gezelschap" opgericht, maar then
brak daarop de oorlog in Zuid-Afrika uit en wijl
vele leden ingouvernementsdienst zijn, vreesden zij,
dat de regeering er een betooging in zou zien, en
zooging het „Hollandsche Gezelschap" te niet. De
zaak is dat velen wel zeiden: „dat had vijItig jaar geleden moetengeschieden", maar twijfelachtig, zonder
wilskracht, vreesachtig hadden zij nooit jets g'edaan
om het wenschelijke tot werkelijkheid te maken. Maar

St. Nicolaasfeest te Colombo (Ceylon) voor kinderen van Hollandsche afstammelingen,
St. Nicolaas is de heer Maurits Wagenvoort.

Maar onze tevert en nichten op Ceylon zijn daar
Wet mee tevreden en terecht, want zij hebben gezien,
dat bij Engelschen en Sinhaleezen op deze wijze de
naam „burgher" er aliens een wordt van geringschatting, en zij erkennen, dat daar teen slechts
helpt, dat de echte „burgers" zich vereenigen en
schrap zetten. „Dat had al 50 jaar geleden moeten
gedaan worden", zeggen ze ook. Goed, maar zij hebben het nietgedaan en het gevaar is steeds hop er
gestegen, dat zij zouden op gaan in de hun omringende drie millioen Sinhaleezen, Tamils, Maleiers,
enz. en door de Britten behandeld worden als „inboorlingen", natives, en niet beter. En zeker, zij
verdieneo )Deter, niet wij1 zij van Europeesche afkomst zijn, maar wij1 zij eenige wezenlijke goede
Hollandsche eigenschappen hebben weten te bewaren
en eenige goede Oostersche eigenschappen, b.v. matigheid en aangeboren zachtheid van aard, hebben
weten te winnen. Allen hebben zeker min of meer
Sinhaleesch bloed in de aderen — misschien zijn zij
maar hen , die men dat sterk kan
er beter om!

opnieuw zijn zij nu opgewekt tot handelen, en naar
het schijnt voor goed. Een onzer landgenooten bracht
een bezoek aan het eiland, leerde er zijne neven en
nichten kennen en achten, en, met behulp van den
heer R. G. Anthonisz, dat spreekt vanzelf, bracht hi'
velen tot het beset van hunplicht tegenover zichzelf
en hungemeenschap. Het „Hollandsche Gezelschap"
is herleefd, hoewel dan nu onder den naam van
„Dutch Burgher Union" maar op breeder en daardoor hechter grondslag. En reeds bezit de „Union"
bijna 300 leden. Een Engelsche naam, maar het karakter zal toch zooveel mogelijk Hollandsch zijn, en
een der doelen van de „Union" is om de studie onzer taal aan te moedigen. Ook wil men de oprichting der „Union" door een jaarlijksch feest herdenken, een nationaal Hollandsch leest. Welk jaarlijksch
feest is ten onzent ouder enpopulairder dan „Sinterklaas ?" Op aanraden van dien landgenoot werd het
inwiidingsfeest, dat jaarliiks herhaald zal worden, het
Sinterklaasfeest, en diezelfde landgenoot, een kindervriend, speelde voor Sinterklaas. Het feest slaagde
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uitmuntend: de eerste komst van den „goed heyligh
man" te Colombo was een root succes, jong en oud
et uigden het met ingenomenheid. En zoo heeft de
g
nieuwe „Vereeniging van Hollandsche burgers" met
de kinderharten die gewonnen van vele moeders, en
waren de vaders wel gedwongen te volgen.
Apropos: er is plaats in Colombo voor een paar
ondernemende landgenooten om er zaken te doen. Er
is tot nu geen Hollander, en ieder vraagt zich af:
„waarom niet ?" Onnoodig intusschen inlichting te
vragen aan den Hollandschen Consul, een Duitscher,
want die maakt van zijn ambt een baantje, en houdt
het alleen aan omdat het een baantje is. Vroeger was
hij ook Oostenrij ksch Consul, maar dat heeft hij opg eg,
evenwiji hij in dat ambt werk had te doen. Als
Nederlandsch Consul heeft hij zoo gded als niets
te doen, en daarom houdt hi' dat aan.
Voi pourquoi votre Consul est
mu e t" zou men met een variant op een beroemden
versregel kunnen zeggen. Intusschen, die er over
denkt om zich te Colombo te vestigen, doet beter
zelf eerstpoolshoogte te nemen.
MAURITS WAGENVOGRI
04,
Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering
December 1907 te Dordrecht.
op
Aanwezig: de heer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
voorzitter; mej. E. Baelde en de heeren Dr. J. Boeke,
H. D. H. Bosboom, Pastoor P. Delgeur, H. Meert,
Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler en Mr. W. Dicke,
secretaris.
Afwezig met kennisgeving: Mr. C. Th. van Devener, Prof. P. Fredericq Dr. H. F. R. Hubrecht, J. C.
t
es ler, Dr. J. J. A. Muller, Jhr. Mr. 0. F. A. M.
K
van Nis en tot Sevenaer, Mr. Dr. C. F. Schoch en
Mr. W. Thelen.
Punt I. De notulen der vorige vergadering worden met eenige wijziging goedgekeurd.
Punt II. Mededeeling van ingekomea stukken,
onder andere:
Schrijven van den heer J. H. Mekenkamp, commies
der H. S. M. te Salzbergen om leesboeken voor de
Nederlandsche kinderen aldaar. Daaraan is reeds door
de Boeken-Commissie voldaan. Het Dag. Best. heeft
naar aanleiding daarvan overwogen den heer .Mekenkamp uit te noodigen het Verbond te vertegenwoordi en indien dit met zijn ambtelijke verplichkingen
kan worden overeengebracht.
De voorzitter zougaarne zien, dat in deze vergadering het beginsel eens werd vastgesteld hoe voortaan de benoeming van vertegenwoordigers zal geschieden, daar hierbiji de uiterste omzichtigheid moet
worden in achtgenomen.
Na eenige besprekingen wordt een vaste gedragslijn in dezen vastgesteld.
Voorgedragen wordt nog als vertegenwoor Eger te
an Thome (Westkust van Afrika) de heer jozef 13ex.
S
Hie omtrent zal nader worden beslist.
Punt III. Begrooting voor 1908.
Aan de leden is 't ontwerp rondgezonden.
De posten: steun aan Groep Ned. Antillen, 'root
I 117.50 en steun aan Groep Suriname, groot f 402.50
geven aanleiding tot uitvoerige bespreking.
Devoorzitter betoogt de wenschelijkheiid om de
verhouding tot de Groepen een volgenden keer nader te bespreken.
Depenningmeester licht nog den post van f 200.-toe voor de uitgave van den catalogus van Ned. studieboeken, waarvan de uitgave door de Leidsche studeatenafdeeling is voorbereid.
De be rooter wordt aangenomen op een totaal
bedrak van f 18352.70 met eat batig, saldo van
f 184.611A.
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Punt IV, van huishoudelijken aard.
Punt V. Brieven van den heer Insinger (Egypte).
0. m. wordt hierin een vraag overgebracht van den
heer Schultz omtrent den dienstplicht van zijn zoon.
worden geOmtrent ditgeval zullen nadere evens worden
vraagd.
Punt VI. Samenwerking met het plaatsingsbureau Mercator.
Ditpunt zal nader door het Dag. Best. worden
overwogen.
Punt VII. Uitgave en Redactie Neerlandia.
Na eenige bespreking wordt besloten, indien geld
vrijkomt door te verwachten vermindering van porti
voor maandbladen, dit te besteden voor verbetering
der uitgave.
VOOr het sluiten der vergadering deelt de heer
Bosboom mede, dat hi'j een maand geleden aan het
Bestuur der Groep Indie verzocht heeft om ontslag
als afgevaardigde.
De voorzitter betreurt het, data n dit besluit niets
meer is te veranderen en wijst op de groote verdiensten van den heer Bosboom als lid van het Hoofdbestuur, die toonde niet alleen belangstelling te hebben voor Indie maar voor alles wat het Verbond betreit. Hi' betwijfelt of diens keen aan ooit geheel zal
kunnen worden vergoed en hoot op een wederzien.
De heer Bosboom dankt voor de waardeerende
woorden en drukt zijn leedwezen uit, dat hi' de aang
ename bijeenkomst
en der Hoofdbestuurders niet meer
zal bijwonen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter
de vergadering.
De Alg. Secretaris
Mr. W. DICKE.

Van ooze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.

Jaarverslag over 1907 van den
vertegenwoordiger te Mexico D. F.
In het afgeloopen jaar is eigenlijk voor het eerst
getracht de verschillende hier te lande verblijf houdende stamgenooten nader bekend te maken met het
doel van het A. N. V. met het gevolg, dat de meeste
Noord-Nederlanders persoonlijk toetraden als lid; de
bier te lande verblijvende Zuid-Nederlanders hebben
niet aan de uitnoodiging gehoor gegeven, evenmin is
de vertegenwoordiger erin geslaagd eene Zelfstandige
Afdeeling in het levee te roe en.
Wel zijn deze pogingen middellijk van grooten
vloed geweest op de oprichting van de Ned. Vereeniging in Mexico, waardoor een hechten band is geled
om de landgenooten, waarvan bij, verschillende
g
gelegenheden zulke schoone blijken zijn gegeven.
Van de gelegenheid om den vertegenwoordiger van
het A. N. V. inlichtingen te vragen op handeAs- en
de doch vooral
andergebied is door hier gevestig,
buiten de Republiek woonachtige leden een ruim gebruikgemaakt. De vertegenwoordiger ontving van
eene in New-Orleans gevestigde Ned. firma verzoek
om inlichtingen aangaande de mogelijkheid om hare
zaken ook tot Mexico uit te breiden en wist dit huis
in as akin te brengen met een landgenoot, die in
staat was over het onderwerp de meest uitgebreide
en betrouwbare inlichtingen te verschaffen.
Verschillende jongelui, doch voornamelijk zif, die
door longaandoening genoodzaakt waren in een milder klimaat een werkkring te zoeken, hebben zich tot
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den vertegenwoordiger gericht en ontvingen uitvoerige inlichtingen. Een Bier heeren is naar aanleiding
der ontvangen inlichtingen naar Mexico gekomen en
slaagde er, dank zij mine kennis van Spaansch en van
Engelsche stenografie spoedig in, na aankomst eene
passende betrekking te vinden.
Metgenoegen werd opgemerkt, dat ook Vlaamsche
leden niet hebben geaarzeld van de diensten der vertegenwoordiging gebruik te maken.
Van twee in Zuid-Afrika gevestigde leden — Nederlanders — die, met het oog op de treurige toestan,
den in het handelsleven aldaar besloten hadden, zich
elders te vestigen, werden dergelipce verzoeken ontvan en. Hunne aanvragen werden zoo volledig mogelijk behandeld.
Eene in Frieslandgevestigde firma wendde zich tot
den vertegenwoordiger met het verzoek om markt jzen en inlichting'en aangaande de productie van honing in Mexico en ontving een monster van dit artikel.
Het is niet mogelijk geweest deze firma in aanraking te brengen met betrouwbare exporteurs en het
is den vertegenwoordiger later gebleken, dat NewYork de aangewezen markt is voor dit artikel, hetwelk door verschillende firma's, meestal in kleine
hoeveelheden via Tam 'co daarheen in consignatie
wordtgezonden.
Eene zeer bekende Ned. firma inJapan verkreeg
van de vertegenwoordiging in Mexico inlichbngen
aangaande den toestand van de markt in Mexico voor
hare artikelen en werd in aanraking gebracht met een
zeer betrouwbaar landgenoot, grondig met de artikelen en de toestanden bekend en aan wien, na briefwisseling bedoelde firma hare vertegenwoordiging toevertrouwde.
Naar aanleiding van Ned. kapitaalbelegging' in Mexico behoort er de aandacht van Ned. belangstellenden
op te worden gevestigd, dat zij, die aandeelen in nog
te construeeren spoorwegen in Mexico denken te koopen, zich wel eens ter dege op de hoogte dienden te
stellen van de Maatschappijen, waarin ze zich gaan
interesseeren.
De spoorweg-constructie in Mexico is bijna geheel
in handen van Noord-Amerikanen en op deze omstandigheid wordt — met het oog op de enorme verliezen van Nederlanders in Amerikaansche spoorwegfondsen — de aandacht bijzonder gevestigd.
Wat de invoer van Ned. artikelen betreft, hoofdzakelijk bestaan deze uit jenever, kaas, thee en kasimieren.
Verschillende artikelen, klaarblijkelijk in Nederland
gefabriceerd, kan men hier in Mexico aantreffen; ze
worden door Hamburgsche export-huizen ingevoerd'
engaan door voor Duitsch fabrikaat.
Er ziin verscheidene gevallen bekend aan Ned. handelaars in Mexicogevestigd, waarin zij artikelen van
Ned. fabrieken door hen vertegenwoordigd, teen veel
goedkoopere prijzen door Hamburgsche export-httizen
zagen aangeboden als zij zelve konden aanbieden.
Zulke staaltjes zijn bepaald ontmoedigend voor hem,
die trachten wil, Ned. artikelen als „Nederiandsche"
aftrek te doen vinden.
Van de door de Boeken-Commissie naar Mexico
gezonden kist met boeken, wordt zeer trouw gebruik
g
emaakt.
n-C o
Zij,
die in Nederland de B
steunen, kunnen ervan verzekerd zijn, dat ze stamgenooten in den vreemde daarmede een grooten dienst
bewijzen.
Degeschreven taal draagt na de gesprokene wel
meest ertoe bij het stamgevoel in stand te houden en
waar we daar juist in den vreemde bijzonder naar
streven, kan het werk van de Boeken-Commissie niet
genoeg worden ewaardeerd.
De boeken hier zijii. ondergebracht in de bibliotheek van de Ned. Vereeniging in Mexico en staan
voortdurend ter beschikking van stamg-enooten in en
buiten de stad, ook natuurlijk ter beschikking van hen,
diegeen lid nit]. van die vereeniging.

In de maand December had de Ned. Kolonie is
Mexico hetgenoegen kennis te maken met haren otficieelen Vertegenwoordiger, geaccrediteerd te Washington en te Mexico, H. M.gezant en buitengewoon gevolmachtigd Minister Jhr. R. de Marees van Swinderen, die, vergezeld van dengezantschapsraad Mr.
W. A.Royaards gedurende de maand December te
Mexico verblijf hield.
Degezant bezocht met den Belgischen Minister
Charles Constantin Wauters de clublokalen van „Circub() Belga-Holandes" en woonde een muziekavond
bij, waarop een in Europa bekend Ned. kunstenaar,
de heer Maurice Meerloo op zijn zoo zeldzaam instrument, de „Viola d'Amore", eenige zijner eigen
toonzettingen uitvoerde, welke hem bij het kunstlievende Mexikaanschepubliek zulk een naam hebben
verworven, en welke ook dien avond weer luiden bijval verwierven.
Bij het banket door den Gezant aan het Bestuur
der Ned. Vereeniging aangeboden, gaf Z.Ex. zijne biizondere tevredenheid te kennen over devooruitstrevendheid en den bloei der Ned.Kolonie in Mexic®
en zeide met bijzonder genoegen en belangstelling
kenniszenomen te hebben . van al de bijzonderheden,
daarop betrekking hebbende. Het eere-lidrnaatschap
der vereeniging werd bij die geleg'enheid aan Z.Ex.
aangeboden en welwillend door hem aanvaard.
Met een enkel woord verdient melding gemaakt te
worden vab. eerie ondernem+g, waarvan een der
directeuren een Nederlander is, de heer N. Wijchel
g ,
oud-administrateur der Amsterdam-DeliMaatschappij,
terwip de 2e directeur, de welbekende Zweedsche geleerde Dr. Pehr 011son Seffer, ook de Nederlandsche
taal machtig is.
Van deze jeugdige, nu reeds bloeiende onderneming,
het Mexikaansche Bureau voor Landbouw-Onderzoekin en en Consultaties, wordt melding gemaakt, omdat het succes bewij,
st hoe hoog in het buitenland
onze landbouwkundigen worden geschat.

j. TEN NAPEL,
Vertegenwoordiger van het A. N. V. Mexico D. t.
tg

UitVenetie.
Als Vertegenwoordiger van het A. N. V. heb ik
eenige brieven uit Nederland ontvangen, met vragen
om inlichting over de gunstigste gelegenheid om naar
Italie te emigreeren, over de kansen er een betrekking te vinden of een plaats in den handel, over de
beste manier om het Italiaansch te leeren, enz. Zoo
nauwkeurig mogelijk heb ik geantwoord op deverschillende vragen, die mij zijn gedaan. Ik betreur het
alleen, dat degelegenheid zich niet heeft voorgedaau
mijn werkzaarnheid op nog nuttier en voordeeliger
wijze te toonen in het waarachtig belang van bet
Verbond.
L. BIZIO GRADENIGO, Vert. A. N. V.
t3g
Door vertrek uit Boechara in Niei, heb ik op de
mij in hoedanigheid van Vertegenwoordiger van het
Verbond sedert toegezonden brieven niet meer kunnen antwoorden, waardoor tot mijn root
leedwezen
g
vele aangename handelsen persoonlijke relaties voorloopig afgebroken werden. lk hoop evenwel over 3
a 4 maanden in Zuid-Rusland de Vertegenwoordiging
van het Verbond weer op mij te kunnen nemen, in
het vertrouwen mijn landgenooten en den Nederlandschen handel weer behulpzaam te kunnen zijn.
C. C. J. VAN DER KLAAU%
S o r a u N. L. 14 December 1907.
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Noord-Nederland.
Beknopt verslag der Groepsbestuursvergadering op 7 December 1907 te
's-Gravenhage.
Aanwezig: de heer Dr. H. J. Kiewiet de j onge,
voorzitter, mej. E. Baelde en de heeren Prof. P. J.
Blok, Mr. A. H. Brandt, Mr. A. B. Cohen Stuart,
Marcellus Emants, Dr. J. B.Schepers en C. van Son,
secretaris.
Punt I. Notulen; worden onveranderdgoedgekeurd.
Punt II. Ingekomen stukken.
Brief van de Amsterdamsche Afd.Jong Nederland
met verzoek om f 37.— steun tot dekking der oprichtingskosten. Wordt toegestaan.
Idem met voorstellen om in het regkment der ongelieden-Afdeelingen bepalingen op te nemen omtrent
beg'unstigende en beschermende leden. Hierop wordt
voorloopig afwijzend beschikt, daar het reglement der
Groep pas herzien is en gedrukt. Voorstellen kunnen desgewenscht ter sprake komen op de Alg. Vergadering in Maart.
Brief van den heer Besse, waarin hi'j meedeelt, dat
een aanvankelijk tegenstrevenden Vlaming heeft
overtuigd, dat het A. N. V. volmaakt onpartijdig is
op kerkelijk en staatkundig gebied en deze persoen
zich heeft aangegeven als lid.
Punt III. Van huishoudelijken aard.
Pu n t IV.Voorstellen van den heer Cohen Stuart
over Groepsreglement-wijziging, in hoofdzaak de aanstelling van een Groepscommissaris voor elke afdeeling betreffende.
De voorzitter heeft de zaak bestudeerd, maar nog
geen duidelijke voorstelling hoe 't met een in het Afd.bestUur tusschengeschoven Groepscommissaris zal gaan.
Verschillende leden achten . goed in 't voorstel de
prikkel voor werkzaamheid der Afdeelingsbesturen,
maar vreezen ontstemming van dezen.
Wordt besloten, als het Groepsbestuur eerst zelf
eengevestigde meening heeft gekregen, een bijeenkomst te beleggen van 't Groepsbestuur met de voorAfters der Afdeelingsbesturen om dit punt e. a. eens
gezamenlijk te bespreken.
De voorzitter zou dergelijke bijeenkomsten voortaan
gaarne geregeld minstens eenmaal in het jaar willen
doen houden. Dit vindt instemming.
Punt V. Uitgave van 't Boek over Nederland. *),
Besloten wordt, dat de commiseie a. h. binnen enkele dagen (10 Dec.), zal vergaderen.
Punt VI. Samenwerking met Vreemdelingenverkeer.
Verslag wordt uitgebracht van de vergadering in
Krasnapolsky, waar besloten werd een Centraal 13ureau op te richten met zetel te Amsterdam, een Directeur en een Raad van Toezicht. De Minister heeit
*), In een bestuursvergadering, gehouden 16 Nov. te
Dordrecht en hoofdzakelijk gewijd aan huishoudelijke
aangelegenheden, werd o. m. besloten plannen voor
te bereiden tot de uitgave van een Boek over Nederland,in den trant van „Zweden", „Belgie" e. a.
De vergadering benoemde daartoe eene Commissie,
bestaande uit de heeren: Dr. H.J. Kiewiet de Jonge,
Mr. A. B. Cohen Stuart, Prof. P. J. Blok, Dr. J.
B. Schepers en Jhr. Mr. H. Smissaert, van wie de
eerste als voorzitter, de tweede als secretaris is opg
etreden.
Deze commissie is na herhaald vergaderen zoo ver
gekomen, dat zij in een nog deze maand te beleggen
vergadermg verslag zal kunnen uitbrengen.
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steun toegezegd, ook verschillende maatschappijen en
vereenigingen.
Uit de mededeelingen blijkt, dat de onderneming
steun verdient en waarborg voor degelijkheid aanwezig is. Besloten wordt gedurende 5 jaar met een jaarbijdrage van f 50.— te steunen.
Getracht zal worden met behulp van Vreemdelingenverkeer en 't Centraal Bureau een list van g'oedkoope
pensions in Nederland (f 2.— tot f 2.50) in Neerlandia openbaar te maken.
Punt VII. A. N. V. en Uitgeversbond.
De secretaris wijst er op, dat de Ned. Uitgeversbond zijn Bibliogr. Maandlijst niet kosteloos aan onze
besturen en vertegenw. in 't buitenland wil zenden,
wat de Ned. Boekhandel te Antwerpen wel doet. Nader zal worden overwogen, op welke wijze Neerla0dia
't best de Nederl. uitgaven kan openbaar maken.
Punt VIII. Bekendmaking Uitg. 10 A. N. V.
Het Dag. Best. zegt toe: de Afdeelingen eens aan
te schrijven en verdere middelen te zullen overwegen
met inachtneming der bepalingen die eenmaal ten opzichte van den verkoop in Noord- en Zuid Ned. voor
leden en niet-leden zijn getroffen.
Punt IX. Ho .-V handelsbetrekkingen en punt
List van handelaars en neringdoenden, die in 't
Ned. willen briefwisselen en zaken doen, wordengezamenlijk behandeld. Besloten wordt de Afdeelingen
hierover aan te schrijven en in Neerlandia een oproep te plaatsen.
Punt XI. Briefzegels voor aanbeveling van Ned.
briefwisseling.
Het Dag. Best. wordt gemachtigd deze te laten vervaardigen.
Een voorstel om ingevolge een ingekomen verzoek
ook zegels te laten vervaardigen met het opschrift
„Terug aan afzender" wordt niet ondersteund.
Pu nt en XII, XIII en XIV, wet-Coremans,
Fransch-Vlaanderen en rijwieltochten', worden gezamenlijk behandeld.
De indiener dezerpunten licht een en ander toe,
doet mededeelingen over zijn zomerreisle in FranschVlaanderen en dringt aan op de verbreiding van meer
letterkundige ken is in die streken b.v. door het sfichten eener boekerij.
Deze zaken zullen nader in het Hoofdbestuur besproken worden.
Pun t XV. Propaganda in het Zuiden.
De secretaris wijst op de onbekendheid van 't A.
N. V. in de Zuidelijke provincien en verzoekt overweging van maatregelen om in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vasten voet te krijgen. Op 't oogenblik wordt ergewerkt voor een Afd. Einahoven, ook
hoot het Dag. Best. 's Hertogenbosch te gaan bewerken, maar het drukke secretariaat kan niet alles doen.
VoorRoermond en Middelburg worden wenken gegeven.
Bij rondvraag wordt de aandacht gevestigd op de
briefwisseling tusschen Nederlandsche en Zuid-Afrikaansche jongelieden.
De secretaris raadt aan te wachten tot het eerste
Taalcongres le Paarl (19 Dec.), heeft plants gehad.
Daar zou dit onderwerp worden besproken.
Nog wordt aan het Dag. Best. verzocht eens te
overwegen, wat er gedaan kan worden voor de duizenden Ned. arbeiderskinderen nabij onze grenzen in
Duitschland, die van Ned. Onderwijs verstoken zijn.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
De Secretaris,
C. VANSON.
Afd. Amsterdam
gaf op 19 December een Ned. Liederenavond met
medewerking der heeren Orelio van Amsterdam en
J. Trip, tenor-zanger te Laren, en het Klein a Capella-koor, order leiding van den beer Willem Hespe.
De klavierbegeleiding was toevertrouwd aan den heer
C. Dokkum.
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Afd. Groningen.

Dr. A. W. van Geer schrijft:
Op den vierden Januari 11. had in Groningen een
voordrachtplaats over het Vlaamsche volkslied, door
de heeren E. Hullebroeck en J. de Vos.
Telkens werden als voorbeelden van die volkspoezie in de verschillende tijdperken door de beide heeren met veel smaak engevoel liederen gezongen,
een afwisseling, die zoo aangenaam werkte, dat geen
oogenblik de belangstelling verflauwde. Wij gelooven,
dat die talentvolle zangers een goede taak verrichten
door de aandacht meer te vestigen op het volkslied
en zijn geschiedenis. Dat kan de volkszang, die van
zijn vroegere hoogte onder het Nederlandsche yolk
zoozeer isgedaald,
brengen onder de aandacht van
velen, die hetgoed meenen met ons yolk. Jammer, dat
er zoo weinig toehoorders waren. De belangstelling
en liefde voor het A. N. V. is in onze stall helaas
nog niet root. Dikwijls genoeg is op het groote belang, dat dit Verbond heeft voor allen, die de Nederlandsche taal spreken,
gewezen, doch in het bizonder in
Groningen heeft het nog een diepe wortels geschoten.
Eerste Lustrum der Leidsche
Studentenafdeeling.
De heer Helsdingen, secretaris, schrijft:
11 Febr. a. s. zal het vijf jaar geleden zijn, dat
de Stud.-Afd. Leiden van het A. N. V. werd opgericht.
Het bestuur stelt zich voor, dien dag niet onorgemerkt te laten voorbijgaan. En waar het zelfs uit
verre streken, de Vlamingen en Zuid-Afrikaners weet
te trekken voor de vacantie-leergangen, daar is het te
verwachten, dat ook in eigen kring voor dit eerste
lustrum, de belangsteliing ruimschoots zat kunnen
worden opgewekt.
De planners zullen den leden nog wel nader bekend worden gemaakt.
Afd. Leeuwarden.
De heer J. .v. d. Moer, secretaris, schrijft:
Gesteund door de Afdeeling Leeuwarden van het
A. N. V. had 14 Dec. j.l. een uitvoering plaats van
Nederlandsche (oude en nieuwe) liederen door
„Coers' Liederkoor" uit Utrecht (koor van de vereenigiing „Het Nederlandsche Lied"),, met medewerking o. a. van den heer Orelio. Een talrijk publiek
woonde deze uitvoering bij en toonde zich zeer ingenomen met de moole, eenvoudige liedjes van eigen
stam. Den dagl daarop had een middag-uitvoeringt
plaats tegen, la en toegangsprijs. Ook toen werd het
Nederl. lied met bijval begroet.
Dat deze uitvoeringen goede vruchten hebben of eworpen,
blijkt
el uit
w het feit, dat einde December te
Leeuwarden door 38personen een a Capella-Koor is
opgericht, uitsluitend ten doel hebbend de instudeering (en uitvoering), van Hollandsche en oudHollandsche liederen.
JONG NEDERLAND.
Oprichting der Afd. 's-Gravenhage.
Het Dude jaar heeft nog de geboorte gebracht der
Afd. 's Gravenhage en omstreken van Jong Nederland.
Een. 50-tal jongelui, vooral jonge dames, woonden
de stichtingsvergadering bij.
Aanwezig waren ook de heeren J. J. de la Fontaine Schlueter en B. J. F. Varenhorst, bestuursleden
der bestaande Afd. van ouderen te 's Gravenhage.
Dr. J. B. Schepers hield de stichtingsrede, „pakkend, dikwijls dichterlijk, altijd belangrije, zooals
Jan Greshoff, de ziel der nieuwe Jongeliedenafdeeling
schrijft.
Reeds traders 42 leden toe.
Deze maand is er weer een bijeenkomst en zal een
bestuur worden gekozen.

Zuid-Nederland.
Een Vlaamsche overwinning.
Het is wel van een overwinning, dat ma worden
gesproken nu eindelijk, na achttien jaar, het gebruik
van het Nederlandsch voorde rechtbanken van het arrondissement Brussel definitief bij de wet is ere el
een overwinning waarvan het behalen niet eens veel
strijd heeft gekost; want een Vlaamsche wet door de
Kamer met bijna algemeene stemmen te zien aannemen (er waren 108 voor, 7 tegen en 12 onthoudingen), is een feit, dat wel de moeite van het vermel
den waard is, en bewijst, dat zoo eel]. wet niet alleen
in een noodzakelijke behoefte voorziet, een nagenoeg
algemeen erkende leemte aanvult, maar tevens aan het
rechtvaardigheidsgevoel van bijna al de volksvertegenwoordigers beantwoordt. Di! laatste op zich zelf duidt
echter reeds op een veranderd inzicht vanwege onze
wetgevers ten opzichte van sommige eischen der Vlaamsche Beweging; want in 1889, toen het gebruik van
de Nederl. taal voor de rechtbanken in VlaamschBelie werd geregeld, viel er nog niet aan te denken, dat ook de rechten van de Vlamingen van het
arrondissement Brussel met het oog op strafvervolgingen voor het assisenhof van Brabant werden gewaarborgd; en er was weer een opzienbarend proces
noodig, n.l. dat van Heerne, waar Franschd'
Vlamingen zich door dit assisenhof in het Fransch
hoorden veroordeekn, om de verontwaardigingl over
iets dergelijks op te wekken, wat dan het neerkggen
van het wetsvoorstel Van der Linden ten gevolge had.
Dit voorstel had tot doel om de wet van 1889aan
te vullen met het oog op de rechtspleging in het
Vlaamsch voor de rechtbanken van het arrondissement
Brussel, daar degenoemde wet dit punt slechts op
een zeer onvoldoende en onvolledige wijze had gerege1d. Zij bepaa1de immers bij art. 13, dat voor de
boetstraffelijke en politie-rechtbanken van dat arrondissement de twee talen mogen worden gebruikt; wan-neer de betichte alleen Vlaamsch verstaat, dan worden voor hem de maatregelen tcegepast, die in de
Vlaamscheprovincien gelden; doch, en hier vinden
wij het eerste zwakke punt van die wet, dit betreft
alleen het onderzoek en de uitspraak, en het Hof van
Verbreking, zich aan de letter van de wet houdende,
besliste, dat daaronder niet begrepen was alles wat
de vooraigaande rechtspleging, zoowel als de dagvaarding om ter rechtszitting te verschijnen aanging.
Daardoor werd het mogelijk ,
dat processen-verbaal in
't Fransch werden opgesteld van verklaringen, die in
het Vlaamsch werdengedaan, terwijl de rechters dikwijis het Vlaamsch niet of zeer onvoldoende machtig
waren. Voor het assisenhof van Brabant was de toestand nog veel slechter, aangezien daarvoor de wet
alleen eischte, dat dit Hof voorgezeten werd door
een magistraat, die Vlaamsch kent, terwijl verder heel
de rechtspleging in het Fransch geschiedde; de wet
wil dat daar depleidooien in ieder geval in het
Franschplaats hebben, en het lijkt dan werkelijk op
galgen.humor, wanner daarna nog de voorzitter van
de rechtbank den Fransch-onkundigen beschuldigde
vraagt of hi' nog iets bij zijn verdediging heel! te
voegen.
In elk beschaafd, vrij land geldt het als de natuurlijkste zaak van de wereld, dat tusschen rechter en
beklaagde gemeenschap van taal bestaat; bij ons was
dit tot nog toe niet overal het geval. Bij het vooronderzoek worden de verklaringen van alleen Vlaamsch
sprekende personen in het Fransch opgeteekend, en
daar die verklaringen hun moeten worden voorgelezen
en door hen moeten worden onderteekend,vertaalt
men ze mondeling uit het Fransch in 't Vlaamsch.
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Het kwaad zou nog maar half zijn, indien men
steeds wist, dat de vertalingen trouw het gezegde teruggaven, maar tijdens de bespreking van zijn wetsvoorstel, haalde de heer Van der Linden een staaltje
aan van slechte vertaling, dat kras genoeg was om
op zich zelf reeds de noodzakelijkheid van een nieuwe
wet te rechtvaardigen. Men had een van moord beschuldigden Vlaming
die voor het assisenhof van
,
Brabant verscheen, op een zeker oogenblik naar de
reden gevraagd waarom hi' met het mes, dat gediend had
om de misdaad te le en op zak liep. Het antwoord
luidde: „Ik heb het gedaan met een goed gedacht",
fait de propos delibere".
dat men vertaalde: „je
Een wet, die zoo iets toelaat — het gewoon gezond
verstand zegt het — moest worden opgeheven of ten
minste verbeterd, en dat betoogde de heer Van der
Linden. Er moest nochtans rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat het arrondissement
Brussel geen uitsluitend Vlaamsch arrondissement is
en dat er, volgens de volkstelling van 1900, 144323
personen worden aangetroffen, die alleen Fransch
kennen (tegen 340.653 uitsluitend Vlaamsch sprekenden en 294.901 die de beide talen rnachtig zijni, zoodat voor dit arrondissement een emend stelsel moest
Orden aan en omen , dat de rechten van de eenen
w
zoowel als van de anderen waarborgde.
De toestand zou dus de volgende zijn: in het
Vlaamschegedeelte van het land gebeurt de rechtspleging in het Nederl., omdat de wet van 1889 een
territoriaal karakter heeft, maar iemand die geen
Vlaamsch kent heeft altijd het recht te vragen om in
het Fransch te worden geoordeeld; in het Waalsche
gedeelte van het land gebeurt de rechtspleging steeds
in het Fransch, en een Vlaming — en men weet, dat
het et Vlamingen, die het Walenland bewonen groot
is, veel grooter zelfs dan het getal Walen, die in
Vlaanderen gevestigd zijn — die geen Fransch zou
heeft ht
e recht niet om in het Vlaamsch te
kennen
worden Boor d. De weegschaal blijft dus nog
van de Vlaamscb-onkundigen
steeds ten voor
overhellen dit werd overigens volmondig door den
Minister van Justitie, den heer Renkin, bekend, — en
er blijft in dit opzicht dus nog altijd een ongelijkheid
tusschen Vlamingen en Walen bestaan. Voor het arrondissement Brussel echter zou niet de ratio 1 ocl maar de ratio per s onuae g'elden, dat
wil zeggen, dat de wet niet territoriaal maar
per s o onl ij k zou moeten zijn.
In het vervolg zou dus de Vlaming, die voor het
assisenhof van Brabant verschijnt het recht hebben
om de Vlaamsche rechtspleging te kiezen en zelfs, indie hi het Vlaamsch alleen machtig is, een andere
rechtspleging dan de Vlaamsche mogen kiezen,
hoewel hij steeds, volgens de wet van 1889, ma vragen om in het Fransch te worden verdedigd, maar
heel het vooronderzoek, de ondervraging, het rekwisitorium en de eisch van het Openbaar Ministerie zullen in het Vlaamsch plaats hebben. En de heer Renkin ging zelfs verder dan de heer Van der Linden,
die het gebruik van de taal, waarin het geding zou
gebeuren,
k wilde
maken van de keus van
afhankelij
den beschuldigde, door zich daartegen te verzetten, uit
de zeer gegronde reden, dat die keus niet steeds vrij en
bewust is. Voorzichtigheidshalve of beter kieschheidshalve drukte hi' zijn gevoelen eerst niet duidelijk tit; maar
zijn bedoeling was ongetwijfeld wel, dat hi' vreesde,
dat de Vlaamsch-onkundige advocaat drukking op zijn
client zou ttitoefenen, om gemakshalve voor zich te
verkrijgen, dat de rechtspleging in het Fransch zou
geschieden ; en de heer Wauwermans ging' verder, toen
hij -er openlijk voor uitkwam, dat soms een zachte
drukking op den beschuldigde werd uitgeoefend.
De vijanden van de Vlamingen in de Kamer, die
het rechtvaardigheids-principe van de wet niet hadden
kennen of durven bestrijden, zouden nochtans niet nalaten om langs een omweg te trachten, in veel gevallen, de nieuwe wet in de toepassing op te heffen.
En het was bij monde van de heeren Monville, an-
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son en Huysmans, dat zij het stelsel verkondigden,
dat het in het belang van den Fransch-onkundigen besch.uldigde kan zijn in het Fransch te worden verdedigd, daar hi' in een deze taal sprekenden advocaat
soms het meeste vertrouwen kan stellen. Daarom lei
de heer Janson dan ook een amendement neer, dat
bepaalde, dat „op zijn vroegst vijf dagen na zijne
ondervraging door den voorzitter van het assisenhof,
de beschuldigde, bijgestaan door zijn raadsman, voor
dezen voorzitter verschijnt en verklaart of in het
Franschdan wel in het Vlaamsch wil verdedigd worden".
Gelukkig vond dit amendement bijna algetneene tegenkanting, ook vanwege den Minister van justitie,
die meende, en te recht, dat het onder invloed van
zijn advocaat zou zijn, dat de beschuldigde zijn keus
zou doen, waardoor de Vlaming in het arrondissemeat Brussel in een anderen toestand zou wordengeplaatst dan een Vlaming in het Vlaamsche gedeelte van
het land.
Feitelijk zou de aanneming van dit amendement op
het volgende zijn neergekomen:
het vooronderzoek
zou de Vlaamsche beschuldigde in zijn taal zijn
dervraagd, doch eenmaal wanneer de zaak \Toot . Let
Hof zou komen, zou hi' mogen vragen om in het
Fransch te worden verdedigd, zoodat ook heel de
rechtspleging in het Fransch zou plaats hebben en
men tot den ouden toestand zou zijn teruggekeerd.
De heer Monville van zijn karat verzette zich teen
de instelling van een dubbele jury van gezworenen,
dzakelijk geworden door de nieuwe wet. Want
noo
het lag voor de hand dat, waar in het vervolg de
beide talen voor de assisen van Brabant zouden worden toegelaten, men ook een jury moest hebben, die
in staat was om een Fransche en een andere, die
bekwaam was om een Nederlandsche rechtspleging te
verstaan. Zijn verzet sproot vooral voort uit zijn
vrees, dat de Vlaamsche jury grootendeels zou samengesteld zijn uit buitenlieden, een soort boerenjury dus, waarvan de mentaliteit gansch zou verschillen van de Fransche jury en die niet op de
hoogte zou zijn van den gang der beschaving; maar
de heer Renkin, in wien de Vlamingen in deze zaak
een uitstekenden verdediger gevonden hebben, bewees
hem met cijfers, dat zijn vrees ongegrond was.
Dusdoende werden de behendige pogingen van de
genoemde heeren om de wet in veel gevallen nutteloos te maken, verijdeld; het amendement J anson werd
verworpen en de wet aangenomen.
Een verzet, zelfs vanwege Vlamingen, zooals het
met het wetsvoorstel Coremans hetgeval was, heeft
zij niet verwekt en kon zij niet verwekken, omdat de
grond van de zaak een geheel andere was; men zal

misschien wel den een of anderen dag uit de biina
algemeenheid van stemmen waarmede zij werd aangenomen partij trekken om, wanneer eens een andere
Viaamsche hervorming ter sprake zal worden gebracht, die minder in den smaak valt, te beweren, dat
men een Vlaamsche hervorming vijandig is als deze
slechts redelijk is, doch men zal toch nooit uit het
oog moeten verliezen, dat, hoe belangrijk de verkregen uitslag ook is, de nieuwe wet toch feitelijk geen
verandering brengt in de geestelijke ontwikkeling van
het Vlaamsche yolk; en die is het toch welke alleen
de algeheele ontvoogding van dit yolk kan veroorzaken.
Eengoed gevolg van de wet is wel, dat de kennis
van het Vlaamsch onder de magistraten en advocatengrooter zal worden en daarover kan men natuurlijk niet anders dan tevreden zijn.
Te verwachten is het wel niet dat de Senaat de wet
zal verwerpen of haar draagkracht zal verzwakken.
Zulke halsbrekerijen heeft onze Eerste Kamer na het
avontuur met de gelijkheidswet denkelijk wel afgeleerd!
Een der beste middelen om het streven van
het A .N.V. te bevorderen is : Leden werven.
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Uit onze Takken.

Tak Ant werpe n. Buiten de gewone werkzaamheden van de leestafel en van de afdeeling „Liederenavonden", die regelmatig werden voortgezet, valt
in de eersteplaats de stichting van een „Soldatenafdeeling" aan te stippen. Dank zij het initiatief en de
werkkracht van den heer C. Haegeman, wien bier alle
lof toekomt, werd onder de soldaten van de Krijgsbouwkunde (Genie) een „Soldatenafdeeling van het
Algemeen Nederl. Verbond" opgericht, die nu reeds
een vijftigtal leden telt. Men zal het belang van een
elijke
derg
afdeeling inzien,
wanneer men weet hoe
slecht de toestanden in Vlaamsch opzicht in het Belgische leer zijn. Het opwekken en het in stand houden van het Vlaamsch bewustzijn bij de Vlaamsche
soldaten is natuurlijk het doel, en om dit te bereiken
zal men een bibliotheek voor hen trachten bijeen te
en terwij1 binnenkort ook in de kazerne zelf,
breng,
met toelating van de hoogere krijgsoverheid, onze liederenafdeeling' haar werkzaamheid zal uitbreiden en er
aanleering van liederen zal doen plaats hebben. Van
harte moetgewenscht worden, dat deze werken den
beoogden uitslag ma hebben.
Ook bij de „Verbroedering der Vlaamsche tole-en
accijnsbedienden" werd de propagandawerking voortgezet. Na den heer Pol de Mont in Juni, Dr. Rudelsheim in Juli,
waren het in November de heeren Mr.
Gun zburg en Rudelsheim, die er het goede woord
gingen verkondigen, wat de aansluiting van een honderdtal leden van bovengenoemde vereeniging bij het
Verb ond tengevolge had, terwij1 deze maatschapPi' zich als dusdanig met een jaarlijksche bijdrage van
fr 50 bij het Verb ond aansloot. Met het Groepsbestuur werd een bijzondere overeenkomst getroffen,
waarbij' leden van aangesloten maatschappijen •jaarlijks
een frank bijdrage betalen, doch een groep van drie
eden slechts de rechten van een lid heett, wat het
l
ontvangen van Neerlandia,* stemrecht, vertegenwoordiging in het Groepsbestuur, enz. betreft.
Op 12 December las de heer Rafael Verhulst zijn
in den prijskamp der stad Antwerpen met den eersten
prijs bekroond zangspel Telamon en Myr t avoor; hi' vond een talrijk en dankbaar gehoor.
lee
N en December was het de heer J. Lefevre van
Den
Gent, die zijn in denzelfden prijskamp bekroonde opera Roesschaard kwam voordragen. Ook hi
behaalde een welverdienden bijval.
Tak Gen t. 't Was waarlijk geen slecht denkbeeld om de acht dagen te vergaderen. De maand November was daar om het te bewiizen: het ontbrak
immers nog aan stof , noch aan toehoorders. Ook
mg men het pleit als gewonnen beschouwen.
L. Lamb re cht s' puike voordracht over Grie g:
had den 4en November een buitengewoon groote
schaar toehoorders naar de Verkoopzaal voor
Notarissengelokt. 't Was ons ook een waar
enoeg'en den bekenden voordrachthouder te hooren
g
over het leven en het eigenaardige der kunst van den
genialen Noorschen toondichter. Voeg daar bij dat
we, dank zij het talent van mevr. Lambrechts en dank
zij de prachtige stem van den voordrachthouder, nog
meer dan een pareltje zoowel voor piano als voor
zang ten gehoore kregen.
Acht dagen later las de heer J. L e t e v r e ons
zijn zangstuk Roesschaa r voor. Het algemeene
applaus, dat den dichter te beurt viel, bewees voldoende, dat Roesschaard in ieders smaak was
gevallen en dat de krachtig uitgeteekende figuur van
den loozen geest der wilde Noordzee,
op iedereen een die en indruk had gemaakt.
Dr. R. De Clercq had het over Hooft als
lyrisch dichter en bewees, met mooie gedichten op een onverbeterlijke wiize voorgedragen, dat
Hooft, niet alleen als prozaschrijver, maar ook als
lyrisch dichter hoog te schatten is.

Pianostukken en zang zetten deze avonden telkens
eengroote gezelligheid bij. Aan te stippen vooral e
bijval van Sarlotteken (woorden van De Clercq,
muziek van 0. De Hovrel, dat al spoedig door al
de aanwezigen medegezongen werd. Een nieuw veld
van werkzaamheid voor het A. N. V. dat ook dra
zal ontgonnen worden.
Een mooie kunstavond was het, waarop de opstellers van het nieuwgestichte tijdschrift 1 r s ons vergastten. En vooreerst was het de beer Ceun i s,
die ons in een sierlijke taal en met waren kunstzin
het talent van den bekenden landschapschilder E m i e 1
Claus deed kennen en bewonderen. We leerden er
hoe de Vlaamsche luminist, trapsgewijze de voile ontwikkeling zijner kunst bereikte en we konden ons overtuigen van de waarheid van 's sprekers woorden
door het inzien der mooie reproducties van Claus'
werken, die ons voor de oogen werden gelegd.
De dichters Lambrechts en De Cneudt
lazen ons bovendien hun jongste gewrochten en een
lieve jonge dame onthaalde ons op het voordragen van
een der werken van De C n e u d t.
Ook de boekenbespreking' werd in andere vergaderin'en voortgezet: D r. De Baer e, leeraar aan het
Atheneum, handelde over de werken van. P r o I. D e
Cock: Uit de reistesch en Ons Leven.
De heer B. M a e s had het over Couperu s'
Psych e. Onder de aangeleerde volksliederen stipP we aan S a r l o t t e k en en E. Hullebroeck's
Wiegelied.
Op Maandag 23 Dec. las de heer J. Lefevre voor
den Gentschen Tak zijne opera Gerd a, waarop

de Gentsche cornponist Fr. Uytenhoog de muziek
schreef. De componist speelde op de piano de ouverture. De mooiste brokken werdengezongen door de
kunstzangeres mej. De Vos, de heeren Aerschot en
L. Vanderhaegen. Ook mej. Billiet verleende hare medewerking. Libretto en muziek, maakten een zeer
gunstigen indruk. Alles laat voorzien, dat Gerda
grooten bijval te gemoet gaat.
Tak Lie r. Niets bijzonders valt over de werkzaamheden van dezen Tak mee te deelen. Gedurende
December field de Letterkundige Aideeling slechts een
enkele vergadering, waarop besloten werd eenige tijdschriften door de meesterwerken van onze hedendaagsche Nederlandsche schrijvers te vervangen.
Tak 0 o s t e n d e. Na een jaarlijkschen zomerslaap is onze Tak weer krachtig aan het werk getogen. Het bureel werd samengesteld als volgt: Dr.
Eug. Van Oye, voorzitter; Dr. Pleyn, onder-voorzitter; Dr. Lefevre, schrijver; H. Janssens, hulpschrijver-pamingmeester; bestuursleden: mevr. De Cloedt;
Advocaat Baels; Thor* Verbrugghen; Verschelde;
Dr. Verde en en Van Mullem. Dr. Leievre bleef behouden als afgevaardigde bij het Groepsbestuur en
de heer v. d. We he als stemgerechtigde afgevaardi de.
Alle Maandagen houdt de Tak zitting voor zijn leden en alle Woensdagen geeft hi' een openbare en
kostelooze voordracht op het stadhuis. Op
dede as
dag-vergaderingen werd het woord gevoerd door Dr.
R. Van Oye, die sprak over Majesteit van Couperus in psychi-pathologisch opzicht; Dr. Verdeyen,
over Handschriftenleer; Dr. Lefevre, over
Maurits Sabbe en zijne werken en over
de hoogeschool-uitbreiding in het buitenland; Dr. Vermeersch, over eene Neder 1.
vertaling van het standaardwerk van
Ambroise Pare; Advocaat Baels las een zeer
pittige novelle.
Op het stadhuis werden voordrachten gehouden
door den heer v. d. We he over den roman in
En eland in de 18e eeuw en Dominee Van
der Brugge uit Brussel, over W i e r t z. Dr. Ver-
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den gal een reeks lessen over de t a a 1 en h are ver spr eidin g. Een zeer talrijk en belangstellendpubliek woont geregeld die lessen bib welke
een zeer grooten bijval genieten.
In het verslag van verleden jaar werd verzuimd de
lessen to vermelden van Prof. v. d. Weghe over d e n
invloed van het Fransch op het En.
gelsch.

Postzegelafdeeling.
respondente n. Als correspondenten meldden zich nog aan: C. J. L. Sitsen, Vlissingen; W.
van Drimmelen, Quaggalontein, Transvaal; Van Egmond, Davos Platz, Zwitserland; Jhr. Van Spengler,
Gen a • Van den Ende, Pietersburg', Transvaal; R.
Boskaljon, Willemstad, Curacao; Ten Nape', Mexico;
A. J. F. Valkenburgh, Arnhem.
I n z e n dingen mochten we in dank ontvangen
van : mej. Pieters, Colombo, Ceylon; Ten Napel,
Pretoria ; mej. Pieters, Colombo, Ceylon; Ten Napel,
Mexico; Van Iterson, Batavia, een kistje vol Ned.
mooigesorteerd in pakjes van 100; mej. E.
Baelde,Rotterdam; Alf. Hartog, Den Haag 30.000;
mej. L. C. van der Zweep, Den Haag 12.000 waardevolle Ned. 0.-I.; A. Pelt, bestuurder H. B. S. Zaandam, 1 kistje; Mr. A. H. Brandt, burgemeester, Velp;
mej. Van Hauweert, Gent; Lammens Bautmans, Gent;
Steimeken van der Linden, Spa; S. Bouman, Ind,
stud., Leiden, De Ruyter-postzegels.
Nrr a ag. We blijven nog altijd begeerig, uitzien
naar DeRuyter, De Ruyter-port, Suriname, Tuberculose, Congo. De nieuwe Zwitsersche en Oostenrijksche zullen ons ook zeer welkom zijn.
H. MEERT,
Secretaris Groep Bel e.
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H. van Dalen.
J. L. Dam.
H W. Dijkstra.
K. J. Fischer.
W. F. K. Gieben.
J. R. Fockema.
D. J. Gaarkeuken.
J. L. S. C. Goddefroy.
M. T. Goddefroy.
C. V. van Gogh
Jhr. L. F. Goldman.
G. van Heerde.
F. A. Hendriks.
R. Hermans.
N. de Jong.
C G. deJ one.
g
J. M. F. Keijsser.
, N. J. Klugkist.
L. C. L. Kniphorst.
C. J. Knoote.
G. C. Kooijker.
Dr. M. de Laat de Kanter.
A. van Leersum
R. B. van Leggelo.
J. R. Lepeltak Kieft.
F. de Man.

P. v. d. Ruit.
J. P. Rumling.
A. Schaff.
M. Schaink
J. C. Scheffers.
W. Schilham.
P. Schuil.
J. C Slebos.
C. Steuerwald.
N. van Straten.
J. Streefkerk.
J. C. Stuffers.
A. F. Termeulen.
J. Touset
W. D. Vahrmeijer.
J. L. Unterhorst.
H. Veritappen.
F. van der Vlugt.
F. W. Waner
gJr.
G. K. Westerhof.
A. Willemsen.
L. A. de Wolff.
A. H. Wolters.
W. Wouters.
J. Zwier.

Zij rusten in vrede.

ZUID-AFRIKA.
Hollander Gedenksteenen.
Nevenstaande is een afbeelding der gedenksteenen
voor de Hollanders en oud-Hollanders ,
gevallen voor
de Zuid-Afrikaansche republieken in den oorlog van
1899-1902. De steen is, naar het ontwerp van den
heer A. le Comte, hoofdleeraar aan de Rotterdamsche
Teekenacademie, vervaardigd in de Rotterdamsche
Steenhouwerif. De binnenplaat van eel punt mar-riser, is gevat in een strenge en eenvoudige omlijstins van wit geaderd rood marmer en' draagt als
eenige siering in de kroon de Nederlandsche Leeuw
op het ongeflankeerde schild en aan den voet de gouden ster.
In Latijnsche letterteekens staat op de plaat vermeld:
Ter herinnering aan de Nederlanders en Oud-Nederlanders,
gevallen voor de Republieken in den oorlog 1899--1902.
P. Meurs.
H. de Beer.
W. Middendorp.
C. J. Besaans.
0. W. Moojen.
J. B. Biemond.
J. Moora.
J. Bloemsma.
H. Nienhuis.
G. Boldingh.
M. J. Nix.
F. H. Bosch.
A. Ontrop.
E. Boukan.
M. Oosterhuis.
J. P. J. H. Breedveld.
J. Ottens.
P. van den Broek.
C. Post
C. Broeksma.
J. Prange.
J. H. Broese.
G. Prins.
H. van Cittert.
C. Reek.
Dr. H. J. Coster.

Terecht zegt het Hoofdbestuur der Ned. Z.-A. Vereeniging, dat in opdracht der Alg. Vergadering van
Mei 1906 deze blijvende h.erinnering heeft gesticht:
„En dit is nu de hulde, die hier het Nederlandsche
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Yolk brengt aan bijna tachtig van zijne flinkste zonen,
die voor de rechtvaardige zaak van een goed en
stamverwant yolkgevallen zijn. Eenvoudig'er, bescheidener kon het niet, loch ook — naar het Hooldbestuur heeftgemeend — niet beter... Dat de dooden
dan hun eigen taal spreken tot hem, die dezen steen
aanschouwt".
Binnen enkele weken zullen deze steenen naar Z.-A.
worden verscheept om daar te worden geplaatst in
degevels der Ned. Herv. Kerk te Pretoria en der
Ned. Ger. Kerk te Bloemfontein.

Een gelukkig jaar.
Het vorige jaar is er voor Zuid-Afrika een van belang geweest. Voor de Afrikaanders — het woord
nog in den ouden zin genomen — een schoon jaar.
Wel bleef de armoedegroat en leden, in de voormalige republieken, de oude burgers en hun gezinnen
er 't meest onder, maar een betere tijd brak voor
hen aan.
In 1907 werd het verdrag van Vereeniging uitgevoerd, waar het Transvaal en Transoranle zelfbestuur
verpandde. In den aanvang van het jaar kon in Transvaal de verkiezing voor de eerste Wetgevende Vergadering geschieden. En de uitkomst was, dat de
Boeren een funk eind over de helft van de zetels met
bun candidaten bezetten,
ongereken.d de zetels die hun
Engelsche bondgenooten innamen.
En aan het hoofd van het nieuwe ministerie kwam
gen. Botha te staan, en naast hem gen. Smuts, Rissik (oud-Nederlander), een de Villiers; met nog twee
van Engelsche herkomst. Overwegend dus een Hollandsch-Afrikaansch ministerie.
In het najaar kon Transoranie voor zijn eerste
Wetgevende Vergadering ter stembus gaan, en daar
was de meerderheid, die de oude bevolking kreeg,
overstelpend.
Ziehier het ministerie
,
dat er uit voortkwam: Abr.
Fischer, gen. de Wet, C. H. Wessels, gen. Hertzog,
dr.Ramsbottom, een geheel Afrikaansch ministerie.
Zoover is de Kaapkolonie nog niet, maar ze raakte alvast haarparlement, met de Engelsch imperialistische meerderheid in het lagerhuis, kwijt. En nu is
de verkiezin voor de deur. De kansen voor een
Zuid-Afrikaansch ministerie
,
Waarin de Afrikaander
Bond een flink woord te ze en zal hebben, staan
g oed.
Zoo zal dan waarschijnlijk binnenkort van de Kaap
tot de Limpopo 's lands bestuur in handen zijn van
mannen, die het eerst en vooral om het belang van
Zuid-Afrika zelf te doen is.
Dat belang van Zuid-Afrika nu kunnen wij ons
niet denken of er behoort toe, dat de groote meerderheid der blanke bevolking, zij die wiji gewoon zijn
Airikaanders te noemen, zich naar hun aard, niet los
van hun schoon verleden, met hun eigen zeden en
taal ontwikkelen.
Moe dat hooge, geestelijke belang van het Afrikaander yolk in het nieuwe jaar veilig zijn bij de regeeringen, die over dat yolk ziin of zullen warden
gesteld!

Afrikaansch Taalcongres.
In Ons Land vinden wij de beschrijvingspunten, die
verschillende takken van di Afrikaanse Taal Vereniging van Kaapland opgeven voor het congres, dat
verleden maandgehouden is en waarvan de verslan ingekomen,
echter te laat om er
g
en zoo juist
zij
nog in dit hummer een beschouwing aan te widen.
Daar zijn wel belangwekkende din en bij. Zoo een
vraag van den tak Swellendam: „Wat sou di beste
manier wees om di verkeerdegedagte we te ruim,
dat ons teen Nederlands werk ?" Een vraag van ge-

wicht, inderdaad. Want aan de voorstanders van de
Afrikaansche taal wordt van Afrikaander zijde telkens
verweten, dat zij het Nederlandsch tegenwerken. Indien dat ten onrechte is — en zoo verzekeren de
voormannen der beweging gedurig dan komt 't er
op aan, naar een middel am te zien, waarmede dat
misverstand opgeheven kan warden.
De tak Swellendam stelt nog een zaak van belang
ter behandeling voor: Wat
„
kan gedaan word om
ons yolk 'n sterker sin van eigenwaarde op te wek,
en hul nasionaliteitsgevoel te versterk ?" Het is misschiengoed, dat men in Nederland weet, dat er (ander de Afrikaanders zelf mannen zijn, die dat gemis
aan gevoel van eigenwaarde en aan nationale waardigheid kunnen.
Een paar takken voelen, blijkens het vraagstuk dat
zij aan even de behoefte aan een vaste spelling voor
het Afrikaansch. Een er van voegt er den wensch
„dat d as slotletter, en v an di begin van lettergrepe,
waargebruikelik in Nederlands, sal behou word in di
spelling van Afrikaans , wat verder foneties sal wees".
Dit is natuurlijk een zaak, die de heeren best onder elkaar uitmaken, maar als het beginsel van de
fonetische schrijfwijze aanvaard wordt, is er, dunkt
ons, niet veel kans, dat de aangeduide ulizonderinges
gernaakt zullen warden. Waarom oak niet aan slat
van een woord een tgezet,
waar toch ook de oude
Hollanders dat wet deden, vooral nu een d daar, ander den invloed van het Engelsch, tot verkeerde
spraak zou kunnen leiden ?
Een andere, verklaarbare, wensch is, dat de drie
Afrikaansche taalgenootschappen — van Kaapstad,
Vrijstaat en Transvaal — een „algemene Suid-Afrikaanse Taal Genootskap
, met een eige*
" vormen
„Afrikaanse tijdskrif".
Aantrekkelijk is dit voorstel: „Dat elke tak van di
A. T. V. dit as hulplig sal ag om Afrikaanse sprokies,
lidere en fabels te versamel en te bewaar". Daar
is haast bij, want het oude geslacht, dat die schat
van de volksverbeeldin g,
bewaart sterft ras uit.

Gelijke rechten in de Kaapko1onie.
Hoeveel er voor het Hollandsch in de Kaapkolonie
nog op te halen valt, zien wij in twee berichten nit
Afrikaansche bladen.
Onlangs kwam te Humansdorp voor het magistraatshof een zaak in behandeling, waarbij de betrokkenpartijen, de prokureurs en de getuigen alien Ho"landsch verstonden. Deprokureur van den gedaagde
wilde zijn getuigen in het Hollandsch ondervragen,
maar de magistraat, die 'een Hollandsch sprak
naar hi' zeide — verbood het, tenzij wie Hollandschgesproken wilden hebben, zorgden voor een
tolk. Nu zegt de wet, dat een magistraat op verlangen
het Hollandsch moet toelaten, maar bepaalt niets van
een talk. Terwijl de wet Engelsch en Hollandsch in
ditgeval gelijke rechten toekent, word! het gebruik van
het Hollandsch hier bezwaard met de uitgave voor
een talk.
De Re-echo, van Humansdorp, waaraan
bericht
ontleend is, zegt dat het er maar over zwijgen
dat in dat district een magistraat kan wezen, die 'een
Hollandsch kent. Het blad hoopt, dat de verkiezing
en dat de
een ministerie aan het bewind zal breng,
kennis van het Hollandsch weer bij den burgerlijken
dienst verplicht stelt.
Het tweedegeval is dit: De kamer van koophandel
te Kaapstad neemt tegenwoordig handelsexamens af.
Daarvoor zond zij onlangs programma's rand. Van
de candidaten nu wordt geen kennis van het Hoilandsch geeischt, wel van het Engelsch natuuriiik. Het
Hollandsch komt voor onder de vreemde talen,
die
men er bij kan nemen, maar nog achter het Fransch
of Duitschgenoemd. En de jongelui, die het examen
afleggen, moeten later handel driven in Zuid-Afrika!

NLERLANDIA.
Het tooneel.
Er zijn er in Zuid-Afrika die voor de ontwikkeling
van 't Afrikaander yolk en voor de bevestiging van
de Afrikaansch-Hollandsche taal veel verwachten van
het tooneel.
De Afrikaander heeft er wel smaak in, al kent hij
't Hollandsche tooneel slechts nit liefhebberij-spe
l en
zijn 't kluchten die hi' nog 't liefst ziet.
Hier en daar durft men echter al ernstiger stukken
aan, en wel staat een deel van het publiek daar blijkbaarnog vreemd voor, maar het stelt er toch belang in.
De Afrikaans-Hollandse Toneel-Vereniging te Pretoria heeft onlangs zelfs de Medea, uit het Fransch
van Legouve, opgevoerd, en het stuk ging. Dr. Engelenburg, de hoofd-redacteur van de Volkstem, schriiit
er in zijn blad met oprechte waardeering over. Het
waren liefhebbers die het stuk vertoonden en waar
het treurspel hoog lie schoten de krachten wel tekort — voor een beoordeelaar, die gelegenheid heeft
gehad, het beste te zien — maar het stuk pakte.
AI s er mettertijd eens een kleine, maar uitgelezen
tooneelspelerstroep uit ons land heen kon gaan! De
tiiden zullen eerst wat verbeteren moeten, en misschien is 't goed , dat de rederijkers nog een paar
jaar hebben om een publiek te vormen, dat om
ernstige kunst geeft.
Wie begrijpen, wat 't tooneel kan doen om jets vooruit te brengen, dat zijn de mannen van de Afrikaansche taalbeweging. Meermalen lezen wig al van
kleine en route Afrikaansche stukken die zij op de
planken brengen.
Zoo deed, eenig'e weken geleden, de Paarlsche tak
van di Afrikaanse Taal Vereniging' met di Spioen en
sijn Handlangers. Het sink speelt in den Boerenoorlog' en een to ale Boer heel! de verraaiersrol.
In het verslag, dat Ons Land van de vertooning
geeft, merken we twee din en op. Vooreerst, dat de
gebruikelijke tien min ten pauze daar beet: „Wag 'n
bietje ver 10 minute", en dat de slotsom van den verslag'gever is „'n Afrikaanse toneelstuk , ni alleen in
woorde, maar ook in wese, het vat op 'n Afrikaanse
publiek".

Nederlandsche Letterkunde in Zuid-Afrika.
In het Seplember-nummer Wier en wij het denkbeeld op, of 't niet goed zou zijn, teneinde onze letterkunde van na '80 beter in Zuid-Afrika bekend te maken, te Stellenbosch b.v. een bibliotheek in te richten.
Dat gee!! den Nederlandschen briefschrijver van
eenige Hollandsch-Afrikaansche bladen aanleiding te
zeggen,:
Aldus schrijft de redaktie van Neerlandia, die
intussen niet schijnt te weten, dat er in ZuidAfrika reeds zulk een kern van goede Nederland-se letterkundige werken is. Reeds sedert enige tijd
ontvangt Ons Spreekuur te Stellenbosch het grote
Hollandse tijdschrift De Gids, om van andere
Hollandse tijdschriften niet te ewe en en verder heeft deze vereniging, ook door berniddeling
der bekende Boeken-Kommissie van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, een ruime verzameling
moderne Hollandse en Vlaamse boeken ontvangen,
die zijzelf had besteld en voor haar rekeningi had
laten uitkomen.
Na onderzoek is ons gebleken, dat Ons Spreekuur
sedert eenigen tijd de Gids ontvangt; dat het hier te
lande een bestelling van moderne Nederlandsche letterkunde heeft gedaan; dat de Boeken-Commissie aangezocht is, ervoor te willen zorgen, maar dat wegens
bizondere omstandigheden de bestelling niet is uitgevoerd en Ons Spreekuur mitsdien de boeken niet heeft
ontvangen.
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Of Ons Spreekuur buiten die bestelling nog andere
van dien aard heeftgedaan, en of het behalve de
Gids nog andere Nederlandsche letterkundige tijdschriften ontvangt weten wij niet en de schrijver,
wiens woorden wij hierboven hebben aangehaald vermoedelijk evenmin.
De redactie van de Volkstem, van Pretoria, van
deze aangelegenheid kennis nernende, zegt dat, near
zij meent, Hollandsche boekverkoopers in Zuid-Afrika,
wel niet heel veel, maar toch „een ordentelike en gestadig toenemende afzet hebben voor de allernieuwste
voortbrengselen van de Nederlandsche letterkunde".
In Transvaal zijn er op de dorpen leesgezelschappen,
die ze bekend maken, en in de buitendistricten lezen
„meer opgevoede 'one Afrikaners" ze.
Wij vernemen dat alles met voldoening. Afgaande
op de drie Kapenaars, die wij in ons Septembernurnmer aanhaalden, zouden we dan ze en dat in
de kennis van onze nieuwe letteren de Kaapkolonie
ten achteren staat bil Transvaal, waarbij wij niet mog
en vergeten, dat er in Transvaal meer Nederlanders
wonen dan in „die ou kolonie".

OOST-INDIk
Nederland- in Ned. Oost-Indie.
Oost-Indie in Neerlandia.
(Ingezonden).
Het Neerlandia-nr. van Oct. bracht mij eene verrassing, en ik voeg er bij: eene aangename. Een Iange list van vertegenwoordigers van het A. N. V. in
Ned. Oost-Indie; 35 namen welgeteld.
Aangenaam omdat 't een teeken van leven is, dat
mij verraste, waar ik in de latere tijden, slechts naar
dat levengissen kon.
Groep Ned. Indie heeft een eigen or aan „Ons
Volksbestaan". De afstand tusschen moederland en
kolonie was een bezwaar; mededeelingen aan en gedachtenwisseling' tusschen Indische leden onderling
zouden over Dordrecht te veel vertraging ondervinden. Zoo ontstond het eigen Groepsorgaan.
Leden van Groep Ned. Indie ontvangen zoowel
Neerlandia als Ons Volksbestaan. Met dit alles kan
ik slechts mine instemming betuigen.
Maar hoe staat 't nu met de duizenden, die alleen
Neerlandia onder de oogen krijgen ? Wat vernemen
zij alien van onze algemeen-Nederlandsche belangen
in Ned. Oost-Indie, wat van onze nooden, wat van 't
geen Groep Ned. Indie wrocht, wat van eene mogelike verspreiding van onze taal, in de eerste plants
op Java ?
't Voornaamste, gedurende de laatste jaren, vinden
wij in het jaarverslag over 1905 in 't Sept.-nr.
(waarover later),.
Maar te vergeefs zoek ik maandelijks naar teekenen
van leven, van strijd, van gedachtenwisseting; dit
laatste niet alleen tusschen 0. J. Groepsleden onderling, maar ook tusschen hen en leden van andere
Groepen.
Teg'enover andere Groepen maakt Ned. Indie in de
laatste jaargangen van Neerlandia, een treurig figuur.
Waarom zwiigt N. 0. I. in Neerlandia ? Denkt
leden van die Groep 't zonder het moederland te
kunnen doen ?
Enu, Nederlanders in Nederland vraag ik: stelt
gij een belang in N. 0.-I., zij 't dan niet als kolonie, dan ten minste als land, waar duizende
Nederlanders wonen, arbeiden, onze taal spreken ?
Ligt er nog steeds eene zee van lauwheid tusschen moederland en kolonie,
met wellicht aan
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geering steunen,
in werken des vredes, die gelijk duel
gene zijde een rots van overmoed, van welke ons
een Indisch variant van het „Italia fara da se" tegen
beoogen ?
klinkt ?
Den Haa g Dec.
,1907.
Of is 't meer schijn dan werkelijkheid en een gevolg
L. J. LEFEBRE.
de oprichting van Ons Volksbestaan ? in alle
van
Naschrift der Redactie.
geval blijkt de band tusschen Verbcnd en Groep los
te zijn. In het verslag der vergadering van het HoofdDeRedactie heeft gemeend dit stuk te moeten opbestuur (Neerlandia-nr. van Nov. 114 lees ik, dat de
nemen, omdat zij zelve het reeds lang betreurt, dat
heer Bosboom het plan heeft „indien de band der afer zoo weinig over Ned. Indie in ons maandblad voorgevaardigden met Groep Indie zoo los bltjft"
komt en omdat de taalaangelegenheid (Mar, ook haar
ontslag te vragen als afgevaardigde voor Indie.
ter
hartegaat.
Er schuilt hier m. i. een gevaar; eene afzondering,
Het zou haar oprecht verheugen, indien de \Alcordie, zonal niet tot scheiding, dan toch tot verzwakden van den heer LeLbre anderen, vooral ook !ii
king moet voeren ......
Indie, opwekten tot gedachtenuiting.
En om nu maar eens eene oude kwestie weder op
't tapijt te brengen, een paar woorden over: •„Onze
taalaan Javaan en Chinees”.
Eerstens: de wenschelijkheid. Mij dunkt, voor ieder
die den gang van zaken in de laatste paar jaar gevolgd heeft, met de wenschelijkheid, noodzaak gewarden zijn. En de tegenstanders ? Moeten ook zij
niet tae even dat bezwaren als: de Javaan heeft anJere behoeften, die voor aan of is nog niet nip voor
onze taal en gedachtengang, of wel er zal ontgoocheHet St. Nicolaasfeest op Curacao.
ling voor beide partijen uit voortkomen, wanneer laHet
was
eenegelukkige gedachte van het Bestuur
ter het kennen van de Nederlandsche taalgeen verder Militaire Sportvereeniging, welke vereeniging sebetering van levensomstandigheden met zich brengt;
dert haar kort bestaan zulk een heilzamen invloed uitdat, zeg ik, die bezwaren nu minder mogen gelden,
oefent op het zedelijk leven van den soldaat, omop
waar Chinees en Javaan, medegesleept met den niet
luisterrijke wijze St. Nicolaas te vieren en daarmede
te keeren stroom, die in heel Oost-Azie aanzwelt, alde arme kinderen der stad eengelukkigen da te besturen op de bakens door Japan en Jong-China opzorgen.
gesteld, de onze links latende als te weinig in aantal
Zulk een freest kost echter veelgeld en de soldaat
of van tegeringe lichtsterkte.
is daarvan niet al te ruim voorzien.
't Gaat niet meer om eene keuze tusschen javaansch
Dochgeen nood! Men wendde zich tot de burge(Chineesch of Maleisch) en Nederlandsch. Wij moerij; wel wetende, dat een beroep op den weldadigten, zij 't de tegenstanders onder ons noodgedwonheidszin hier op Curacao nooit te vergeefs gedaan
zijde
, kiezen tusschen Neder landsch aan de eene
en
,
wordt.
japansch en Engelsch aan de andere. Want kiezen
Metguile hand werd dan ookegege
v n, zoodat de
wij zelf niet, dan zullen de anderen het, tot onze
militairen groote voldoening hadden van hun optreden.
schade,
doen.
Er is maar een roep over het schitterend welslaEn nu de mogelijkheid. In de eerste plaats alhangen van het St. Nicolaasfeest.
kelijk (aangenomen dat de wil er is), van de geldTeen half vijf trok St. Nicolaas te paard, geleid
kracht. 't Gouvernemeni- zal het Inlandsch onderwijs
door twee zwarte knechts, voorafgegaan door de muuitbreiden; deed al stappen in die richting. Van beziek van hetgarnizoen en den drager van den Bisvoegde zijde acht men die uitbreiding te gering. Maar
schop
sstaf
, onder een blauw baldakijn, gedragen door
zelfs die geringe uitbreiding lijdt nu reeds door gevier pages, plechtstatig uit het Militair Tehuis de
brek aan onderwijzers; ook al weer een kwestie van
Breede straat in.
geld.
Aan den Waterkantgekomen meende het samengeIn hetjaarverslag van Groep Ned. Indie over
loo en yolk, dat de stoet onmiddellijk de Emmabrug
1905 (Neerlandia Sept.-nr. '06) zie ik, dat verschilzou overtrekken, maar al is Sinterklaas een man uit
lende bedragen besteed worden als steun aan Froden goeden ouden tijd, hi' kent zijn wereld, en zoo
belscholen, aan een Hall. cursus te Batavia, aan eene
trok de stoet eerst nog fangs het huis van Mgr. Van
school voor Chineezen te Batavia, onder ieiding van
Baars, die herhaaldelijk eerbiedig gegroet werd, wat
den zendeling Tiemersma.
eene uitbundige toejuiching aan het yolk ontlokte.
't Is lets; 't is alles wat het Verbond met zijne
De heer Soublette maakte van dezegelegenheid gebeperkte geldmiddelen doen kan. En moreele steun is
bruik om degroep te kieken. Nu ging het verder de
nu eenmaal nietgenoeg.
brag over, de Groote straat in, rond het WilhelminaNederlanders! Er is geld, veel geld noodig. Laat
park. Toen steeg de oude Sint moeizaam of en schreed
ons niet ms la met de gedachte: 't Zal wel gaan!
eerbiedwaardig onder het baldakijn het gymnastiekOpent uwe oogen en gij zult zien, niet morgen of
overmorgen, maar binnen afzienbare tijdruimte, dat lokaal der Hendrikschool binnen.
Meer dan 500 kinderen stonden hier met ongeduld
't nietgegaan is, d. w. z. niet goed gegaan.
zijn komst of te wachten. Aan het einde der zaal
Wendt uwe blikken mar Japan en Jong-China!
hadden zij reeds de lange tafels vol speelgoed en kkLeest in de dagbladen de oogenschijnlijk weinig bekersgezien en waren nu slechts met moeite stil te
langriike berichtjes over het op vreedzame -wijze binhouden. Niet zoodra verse seen de vriendelijike grijsnendringen van Jong-China en Japan in onze kolonien, in de eerste plaats op Java, en houdt rekening
aard, met minzamen lach den kleinen bemoedigend of
er me Later, te laat, zoudt gij dien stroom van
daar klonken de welkomstliederen uit honderden kelen.
denkbeelden
en gedachten willed keeren, of
Aandachtig hoorde de Heilige Man deze groetenis
nu
g`
willen voeren door u w taalgebied! Te vergeefsch!
aan en toog then langzamerhand verder tusschen de
Er is geld noodig. En wanneer dat aan het Goukleinen door tot het andere einde der zaal. Nu sprak
vernement ontbreekt, wanneer de steun van ons Verhij verschillende onderwijzers aan, onderzocht de
bond tegering blijkt, moet het op eene andere wijize
vorderingen en het goed gedrag der kinderen en liet
then lekkers ronddeelen. Onder kiding van mevr. Hinevonden worden.
g
Ziet! in andere landen worden oorlogschepen gerichs beijverde zich het dames-conlite om de versnaperingen: speculaas, krentenbollen, limonade,
c
bouwd uit particuliere beurzen, daar wordt geolierd
hocoop het altaar van den oorlogs-god ter beveiliging van
lade en suikergoed eerlijk te verdeelen.
Daarna las de Sint een toespraak voor, den kinmoederland of kolonie. Kunnen wij niet 66k onze re-

WEST-INDIE

NEERLAND
Jeren aansporende goed op te blijven passen, opdat
hij nooit gedwongen zou worden zijn knechts te bevelen aan sommigen een welverdiende straf toe te
die en maar steeds voldoen mocht aan het verlangen
van zijn hart om alien wel te doen. Zoo zij goed oppastten, zou hi' het vol end jaar terugkomen en nog
mooieregeschenken mede brengen.
Nu trad eengoochelaar (ook een soldaat) op het
podium, midden in de zaal opgericht, en verrichtte
alleraardigste toeren, die luide door de kleinen werden toegejuicht.
Ten slotte ontvingen alien een geschenk van Sinterklaas. Onbegrijpelijk, dat zooveel moois kon worden
bijeeng'ebracht. Prachtig opgetuigde schepen, mooi aangekleede poppen met krullend haar, trompetten, geweren, fornuizen, enz. enz.
Do!gelukkig wipten de kleinen de deur uit en keerden huiswaarts.
Als zulk een feest eens een paar jaar achtereen gegeven kon worden, zou het Curacaosche yolk een
echt Hollandsch volksfeest rijker zijn en het ook vieren, waar het vooral behoort, in den huiselijken kring.
J. A. SNIJDERS Jr.

a
Afdeeling Bonaire opgericht.
Met ingenomenheid werd door het Hoofdbestuur
en dat de leden van het A. N. V.
het bericht ontvang,
op Bonaire zich tot een afdeeling hebben vereenigd.
Het Bestuur bestaat uit de heeren: Pastoor F. J.
A. A. Smitz voorzitter; Dr. L. G. Bergen, andervoorzitter; C. J. Krijt, secretaris-pfnningmeester; J.
E. R. Herrera, P. L. de Haseth C.Gz. en N. van
Meeteren Jr.

INGEZONDEN.
Min
Land.
J
Aan Dr. J. B. SCHEPERS.
Zoo-als des morgens stoere werker gnat
in 't blauwepak naar 't wachtend land,
met spade stevig in vereelte hand,
en die dan wren werkend staat,
keerende spa — na spa — vol om ; dan 't
werk-tuig neer-gooit en 't laat
liggen,
hi' even rusten gaat;
en weer met nieuwe kracht begint, want
het werk moet voleind voor de nacht!
Zoo zal ik heel mijn 'one leven
en al mijn werk-kracht, al mijn willen geven
aan 't Land — mijn Land — dat slechts door kracht
en stagen arbeid zal vruchten dragen,
later, als de Groote Zomer voor mijn Land zal dagen!
JAN GRESHOFF.
Scheveningen, 2 November 1907.

Nog eens Nederland inVlaams-Belgie.
Geachte Redactie, veroorloof me een enkel woord
van verdediging op de twee aanvallen, die ik in NeerTandia van Oct en Nov. heb moeten verduren.
Dr. Aleida Nijland twijfelt aan mijn liefde voor de
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moedertaal, aan min hart en aan mijn karakter; omdal
ik niet wil volhouden, mijn moedertaal te spreken tot
mensen, die er niet vangediend zijn. En de heer
Meert — die ik evenals Mejuffrouw N. de eer en 't
genoegen heb persoonlijk te kennen wil de Noordnederlandse verfransing bewijzen uit Franse opschriften
op winkels en schouwburgen. Op 't eerste dit: als een
Vlaming werkelijk wat voelt voor zijn
taa er even
l en
onbeschroomd mee voor den dag kan komen als met
het beschaafde Frans — P a r ij s Frans — dat hi'
spreekt wanneer hi' zich tot de betere kringen rekent,
wel, dan zal 't maj een genoegen zijn, een root genoegen zeds, met hem in mijn moedertaal een gesprek
te voeren. Maar hem te dwingen door koppige drang
of door komediespel, dat ik hem anders niet versta;•
och nee, daar voel ik niets voor.
En een man nit het yolk, die niet antlers dan Vlaams
kent — met zo iernand spreek ik natuurlijk mijn eigen
taal. Met een Vlaamse_
te spreken ik deed
het nog onlangs in Antwerpen aan 't station — vind
ik heel aardig zo'n man spreekt zuiver Nede rland s, al is 't dialektwat hi' spree.t. Zo'n boertje
praat niet van: dit huis is te huren of te kopen
aan zooveel franke n. En dat doet hi j niet omdat
hi' een Franse opvoeding gehad heeft zooals de
stedeling.
lkgeloof, zeer geachte Dr. Nijland, dat juist mijn
lief de tot de taal mij brengt tot een houding als de
hier aangewezene: die liefde voelt zich pijnlijk aangedaan door de voortdurende taalschennis en taalverlochening, die ik in Belgie om me been waarneem.
Met hart en karakter hangt dit in zover samen, dat
ik hart heb voor mijn taal, en met mijn karakter dat
ikgaarne een dwaling
erken• : ik vind 't nu dwaas een
Vlaming, die er geen zin in heeft door een betweterige
houding tot het spreken van een taal te dwingen, die h ij
minder waardig acht. Laat hem 't uit zichz elf doen.
Vlaamse beweging, waarvan ik een jota begrijp,
zeer geachte heer Meert? Och, lees u eens na wat
Prof. Gittee voor tweejaar in ons Amsterdams „Handelsblad" over 't Nederlands in Belgie schreef. En wat
zeide de heer deKoo, depas afgetreden redakteut
van de Groene Amsterdammer, over de Vlaamsche
Beweging? Wet die er ook niets van?
U spreekt thuis Vlaams (neem me niet kwalijk: Nederlands) — ik wil 'tgeloven ; maar de anderegrote
mannen der Beweging, doen die 't allen ook ?
Van een dergrote entoeziasten hoorde ik op een
Ned. Taal en Lett.k. Congres : „Och, ziet u, thuis spreek
ik natuurl ij k nooit anders dan Frans of . . . Engels."
Maar laat me verder zwijgen 't zichtbare en
hoorbare spreekt al genoeg voor zichzelf.
Ik wens de Beweging toe, dat ze nog eens een wil
en dus een Kracht worden moge. Tot nil toe . .
Dr. A. A. FOKKER.
Amsterdam, 29 Nov. 1907.

Antwoord.
Het woord vanverweer van den heer Fokker is
meer dan zwak ; het tracht niet eens een antwoord
te ziin. Het spreekt nevens de kwestie. De kwestie is deze: Neerlandia noodigt ieder jaar bij het
aanbreken van den vacantietijd de leden van het Verbond, die naar Belie reizen, nit am in 't Nederlandsch sprekend gedeelte van ons land, tot steam van
de Vlaamsche Beweging, steeds Nederlandsch te spreken. De heer Fokker verkiest op die uitnoodiging niet
in tegaan. Zijn gronden zijn: a. in heel VlaamschBelie heeft m e n een diepe vereering voor het
Fransch ; b. bij beschaafde menschen spreekt men thugs
Fransch ; c. wanneer men Nederlandsch spreekt,
wordt men voor minder vol aangezien; d. in het
Terminus hotel te Antwerpen zijn niets dan Fran-
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sche opschriften te lezen; e. de Vlamingen bezondigen zich ,
wanneer ze Nederlandsch schrijven, aan
g
allicismen.
We is de m e n, die in Vlaamsch-Belie een diepe
vereering voor het Fransch heeft ? De Vlaming, die
hetzij van huis uit, hetzij door zijn opleiding v e rf r anscht is. Die ingenomenheid met het Fransch
kan zooverre gaan, dat ze wordt: vijandigheid tegenover de taal van eigen y olk. De Vlaming, die daarmee behept is, is de bewuste franskiljon.
Teen dien is onze stria. Nu zal de heer kokker
niet bewren,
dat het heele Vlaamsche yolk nit
e
toch
franskiljons bestaat! Hi' spreekt steeds van
d e n Vlamingen schermt met een dubbelzinnigheid.
Wil ziin beweren eenige kracht hebben, dan moet
bewijzen, dat de Vlaamschgezinden of flaming a nt e n... f r a n s k i l jons zijn. Dat zou toch moeten, indien het een waar en algemeen verschijnsel
was, dat wiji, strijders in den Vlaamschen strijd, die
te behooren tot de b e s c h a a 1ons verbeelden
in on
handel en wandel Fransch spreken.
d e n, in
De fl a m ganten zijn onder het Vlaamsche
y olk toch zoo weinig talrijk niet. En de beer Fokker
kan ons toch niet allen voor komedianten houde beenen
ons
den, zo oals dien, dien hijtusschen
slingert, die thuis natuurl ij k Fransch of tnelsch spreekt. 1k ze niet, dat er die komedianten
g
niet(welke beweging heeft ze niet ?), en ik meen
wel te kunnen raden, wren de heer Fokker bedoelt.
Maar hun aantal zal zich beperken tot enkele exemna gesproken, die
plaren; de arme dutsen niet
verblind waren te trouwen met een Walin of een
zoo
onverbeterlijk verfranschte . vrouw en aan wier huiselijken haard dan... Fransch gesproken wordt, ja, omdat men zoo'n mensch toch niet afranselen kan, omdat ze nu eenmaal een Nederlandsch wil spreken.
van aanraking met dezulken, zal de heer Fokker bij zijn reizen in Vlaanderen een overlast gehad hebben. De heer Fokker wil zijn Nederlandsch
niet opdringen aan Vlamingen, die er niet van gediend zijn. Driemaal heeft hi' in Vlaanderen kunnen
beproeven om Nederlandsch te spreken: eens te Gent
en tweemaal te Antwerpen. Zal de heer Fokker dan
beweren, dat hi' zooveel moeite gehad heeft om zijn
Nederlandsch op te dringen aan de leden van het
Algemeen Nederlandsch Verbond in die beide steden,
voor welke hij opgetreden is met een lezing ? Daarbuiten is hij in aanraking gekomen met hotel-kellners,
die hem niet voor vol hebben aangezien, omdat hi'
Nederlandsch sprak. Wel mijnh. Fokker, dat zou ik eens
willen beleven, dat een kellner zou laten blijken, dat
hrj mij voor niet vol aanziet, als ik hem in 't Nederlandsch aanspreek. Zoo'n kellner is ter wille van
zijn fooltje een wezen,
dat bizonder vatbaar is om te
gevoelen met wien hi' te doen heeft. Wij komen tocb
ook in aanraking met kellners mijnh. Fokker, en te Omit
en te Antwerpen
en als u zich door zoo'n kellner
,
laat imponeeren, moet het zijn, dat u al heel gauw
gereed is om met uw Fransch uit te pakken.
De Viamingen bezondigen zich aan gallicismen. Is
me dat nu een reden voor een Nederlander, om in
Belie Fransch te spreken ? Als het een reden is,
wat komen de gallicismen der Vlamingen bier doen
Maar ik kaats den bal terug': is het den heer Fokker
onbekend gebleven, dat de Noordnederlandsche perstaal krioelt van germanismen ? Is het hem onbekend
gebleven hoe die germanismen door Jonckbloet, Beets,
gewordett ? Doch bet is om die
Nassau bestreden zijn
germanismen niet en niet om de Fransche opschriften in de Kalverstraat, dat ik zal gaan twifielen aan
de kracht en de degelijkheid der Nederlandscbe beschaving. En de heer Fokker kent de Vlaamsche Bewe in niet als hij ter wille van de Fransche opschriften in het hotel Terminus gaat twijtelen aan
are kt.
Wat de heer De Koo over de Vlaamsche
rack
h
Beweging geschreven heeft heb ik niet gelezen, noch
in het Handelsblad wat de heer Gittee daarover in 't
midden heeft gebracht. Ik bekreun me niet over het-

g
een stuurlui aan den wal aan wijsheid over de
Vlaamsche Beweging willen verkoopen. De heer
tee is de eerste leeraar, die bij mij de ontwakende
Vlaamschgezindheid heeft gevoed. Maar onrec,ht doe
ik hem niet als ik ze dat hi' bij den strijd steeds
uit de verte heeft toegekeken. Wij hebben den strijd
gestreden en als er slagen te halen waren, de slag
en gekregen, dat is toch wat anders dan schrijven
over Vlaamsche Beweging en als er spraak is van
kracht, dan kunnen wij, die in 't gedrang staan heden,
die de opwekkers zijn van de krachten voor morgen,
loch ook beter een woord tneespreken dan hi" die
zijn oppervlakkig oordeel grondt op uiterlijkheden en
afzonderlijk niet meevallende verschijnselen. Dat de
Vlaamsche Beweging een bowers zou zijn, we alles
g lad
lad
, scheert
, , een kwestie van! M,aar,
schaaft maait
dat ze zoo volkomen krachteloos zou zijn ? Wij, die
de krachtsinspanning leveren, kunnen de resultaten
toetsen aan de benoodigde krachtsontplooiing. Wij weten, dat de laatste soms zeer root moet zijn om te
leiden tot kleine uitslagen. Meer dan eens zelfs mislukt de Vlaamsche Beweging in haar aanloop. Maar
versa en doet ze niet. De resultaten zijn er; de resultaten komen, het eene na het ander en die bij elkaar aansliiitende resultaten verplooien abnormale
taaltoestanden
, stil aan,
over langee jaren heen, naar
degewenschite normaliteit. Krachteloos ? Het laatste
resultaat is vangister: de taalwet Van der Linden
veroverd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Miste de Vlaamsche Beweging alle kracht, zoo'n wet
kwam er niet door. Krachteloos ? Hier en daar zijn
toch wel din en waar te nemen, die aan kracht zouden moeten' doengelooven. Zaagt u te Brussel mijnh.
Fokker, in de Lakenstraat den Vlaamschen schouwburg; te Gent op Sint Baalsplein den Vlaamsche
schouwburg en midden op dat plein het beeld opgericht van Jan Frans Willems, den vader der Vlaamsche Beweging, dat daar staat als een duurzaarn symbool van het streven van een yolk om zichzelf te
blijven en gelooft u werkelijk, dat men zonder kracht,
dat alles bekomt van,
bevecht op machthebbenden, die
door afkomst en opleiding maar min ingenomen zijn
met onze Beweging ? Er is in Vlaanderen wel nog
wat meer dan Fransche opschriften in een Terminus
hotel; nog veel meer dan iemand in een paar dagen,
in eenpaar Vlaamsche steden zoo in de vlucht kan
waarnemen. Zaagt u te Antwerpen het gebouw van
de Vlaamsche opera, mijnh. Fokker ? De bezielende
kracht van de Vlaamsche Beweging gaf ons Benoit,
Blockx, Wambach, Gilson, De Bock. Een eigen opera
riep die bezieling in 't leven. Den Haag heeft een
Fransche opera, geen Nederlandsche. Onze Vlaamsche opera troont te Antwerpen in een palei s. En
gelooft u, dat we dat zonder kracht veroverd hebben ? Doe ons dat na mijnh. Fokker; we zullen over
kracht dan nog nader te spreken zijn.
H. MEERT.

Nederlandsch in Vlaamsch
Onder bovengenoemd opschrift heeft de heer Dr.
A. A. Fokker in het vorige Neerlandia-nummer een
ingezonden sink geplaatst, dat ik en velen met
mii, daarvan heb ik mij overtuigd — met het tegenovergestelde van onverdeelde instemming gelezen heb.
De heer Meert heeft dit sink als Nederlander-Vlaming
afgetuigd; het moge mij vergund zijn, er bier 't mijne
van te zee en als Nederlander-Hollander.
Geen enkel denkend mensch zal, geloof ik, ontkennen, dat ons vaderland behoort tot dieplekjes grond
op aard, waar de beschaving, de ontwikkeling op 't
gebied van wetenschap en kunst, almede 't hoogst
staat. 1k durf beweren, dat Holland zich gerust kan
meten met Welk ander land ook (Duitschland en
Frankrijk biiv.),. Tot deze hoogte been Holland zich
opgewerkt, op deze hoogte houdt het zich krachtig
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staande, met en door de Nederlandsche taal. Daarmede is voor mij de vraag of deze taal, het voertuig
der gedachten van een hoog staand yolk, een beschaafde taal, een uitstekende taal is, een vraag meer.
Wanneer „men" nu in Vlaamsch-Belgie het Nederlandsch niet voor vol aanziet en- beschouwt als een
taal, alleengoed voor dienstboden („de taal onzer
Koningin", zooals de heer Fokker zoo van pas zegt),
dan bewijst dit voor mij — wat ik trouwens al lang
wist! — dat het aantal ezels op twee beenen in
Vlaamsch-Belie ontzettend root is. En wanneer wijders de Vlaamsche bevolking voor een groot deel
ag steeds bijt ' Fransch zweert en uitsluitend in
n
alles den blik naar 't Zuiden richt, dan bewijst dit
voor mij — wat ik trouwens ook al lang wist —,
dat in Vlaanderen veel menschen zijn geboren, die
door hun opvoeding of hun karakterzwakheid zoo-

17

dat waarlijk het inzicht is, zelfs van leden van ons
Groot Verbond, laten wij dan dit Verbond maar zoo
spoedig mogelijk opdoeken en ons met een strop om
den hals teruste kggen. Maar het is 't inzicht n i e t.
Alles wat we om ons heen ziengebeuren, wijst immers op een weder ontwaken van den Nederlandsche
stam (ook, en niet 't minst, in Vlaanderen zelf). De
toekomst is sedert anderhalve eeuw niet zoo hoopvol
geweest als thans. En als we ooit als Noord-Nederlanders onze mooie rijke taal =gen en m o e t e n
doen klinken in het Zuiden, dan is het nu.
Dr. J. W. WICHERINK.
Alkmaar, Nov. 1907.
De Redactie sluff hiermee degedachtenwisseling
over dit onderwerp.

St. Nicolaasfeest der Hollandsche Club te Johannesburg.

danig vervormd werden, dat ze eigenlijk n i e t s
river zijn: noch Vlaamsch, noch Fransch, noch lets
anders. Niets!
Indien ik, die mij trotsch gevoel op mijni Nederlanderschap en mijn Nederlandsche taal, nu Fransch
ging spreken in Vlaamsch-Bel 'e zou ik daardoor
stilzwijgend erkennen, dat ik het met de zienswijze
van de verfranschte Niemanden in Vlaanderen eens
was. En daar bedank ik voor. Men houde mij ten
goede, dat ik mij niet met domkoppen en nullen (want
als zoodanig moet ik als Nederlander de verfranschte
bewoners van Vlaanderland beschouwen), op een lijn
gesteld wil zien, ook al maken ze nog zooveel misbaar. Ik blijf voortgaan met Nederlandsch te spreken
(s
ik reeds deed de dagen, die ik doorbracht in
zonal
Gent, in Brugge, in Antwerpen, in Brussel), overal,
waar ik weet op Vlaamsch grondgebied te zijn. lk
act mij verplich t, zulks te doeh, op grond
van de achting 'e ens mijzelf als Nederlander.
Mij dunkt, de heer Fokker moet ziin artikeltje hebben neergeschreven in een onbewaakt oogenblik van
mistroostigheid. Hi' is een te toed Nederlander, dan
dat hij kan blijven meenen, wat hi' gezegd heeft. Als

Johannesburg, 9 Dec. '07.
Aan de Redactie van Neerlandia,
Dordrecht.
Mine Heeren,
Het zal vele lezers van ons orgaan belang inboezemen eens lets te vernemen van de Hollandsche kolonie inJohannesburg.
De oudste is wel de „Nederlandsche Vereeniging",
opgericht 17 Augustus 1892. Zij telt 100 leden en
heeft als hoofddoel ondersteuning van behoeitige landgenooten te Johannesburg. Een rechtgeaard Hollander, die nog een weinig „'t Neerlands bled door
de aderen vloeit", steunt dus zooveel hi't kan di
schoone doel, want waar wordt, en vooral de laatste
jaren, meer armoede gevoeld dan hier in de goudstad ? Veel heeit zij reeds gedaan ter bereiking van
haar doel en we kunnen niet dan iedere Nederlandsche kolonie, waar ter wereld aansporen tot oprichting van zulk eene vereeniging! Ten einde hare leden
tot elkaar te brengen en onder hen het bewustzijn van
eenheid te wekken, is uit haar midden een „feestcomite" gekozen, dat eens per maand een gezellige
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avond of lezing organiseert. Dat dit succes heeft is
ten voile bewezen. Prof. Muller van Pretoria behoort onder de redenaars en nog kort geleden sprak
de heer Jan F. E. Celliers, eveneens van Pretoria,
over de toekomst der Afrikaansche taal.
Sint-Nikolaasavond werd allergezelligst gevierd en
onze landgenooten Pierre de Beer en de heer Baroen
gaven ons kosteloos hunne medewerking. Dat vooral
eerstgenoemde als kunstenaar onder de eersten en
grootsten van Johannesburg gerekend wordt, is voor
ons Hollanders om trotsch op te zijn.
De vereeniging heeft helaas een eigen lokaal en
hoewel pogingen daartoe reeds in 't werk werden gesteld, hebben zij nog' geen gunstig gevolg gehad.
Haar voorzitter, de heer E. J. van Gorkum, bij het
Verbond zoo wel bekend, en haar secretaris, de heer
A. Vrugtman, hebben inderdaad zeer veel gedaan om
vooral de laatste maanden het vereenigingsleven te bevorderen.
De Hollandsche Club, opgericht 22 Juni 1905, telt
„ bevorderen van
ongeveer 80 leden. Haar doel is: het
vriendschappelijk verkeer, gezellig samenzijn en nuttige uitspanningen". Zij heeft een eigen lokaal, waardoor de leden in staat gesteld worden hunne vrije
oog'enblikken gezellig door te brengen. Een boekerij
destijds van onze Boeken-Commissie ontvangen, help!
zeer merle tot verwezenlijking van het doer der Club.
Eens per maand wordt een gezellige avond ingericht,
waarvan haar voorzitter, de heer J. Lub, de kracht
is. Het is vooral door zijn Afrikaansche schetsen, dat
zoowel Hollanders als Afrikaanders carne op een
dergelijken avond tegenwoordig zijn. Door deze Club
werd het plan gevormd een Kinderfeest te houden ter
gelegenheid van Sint-Nikolaas. Een 200-tal kinderen
namen er aan deer. Het fees! sla g 'de uitmuntend.
is juist door dit soort feesten, dat niet aileen
Het
bi ouden van jaren, maar ook bij de kinderen de
oud-Hollandschegewoonten worden hooggehouden.
De kring „Gedachtenverwisseling is gedachtenverrijking", secretaris de heer A. van Gin4el, trncht
door op debatavonden meer wetenschappelijke onderwerpen te behandelen, een ander gedeelte der Hollandsche kolonie om zich te vereenigen. Zij bestaat
eerst kort.
De Nederlandsche zangvereeniging werd opgericht
in October van dit jaar. Zij telt 50 werkende leden en
naar ik van verscheidene personen hoor, gaat zij een
veel belovende toekomst tegemoet. Met verlangen word!
uitgezien naar haar eerste uitvoering.
Eindelijk nog deze mededeeling, dat in November
1.1. een Kamer van Koophandel werd opgericht, die
dus in de plaats treedt van de Kamer van Handelsinlichtingen, destijds door de Nederl. Vereeniging in
het leven geroepen. Dat dit een groote, maar noodige
stap geweest is, beseft iedereen, die belang stelt in
Zuid-Afrika.
Zeer veel wordt hier door de verschillende vereenigingen gedaan en het is te ho en dat de pogingen tot oprichting eener afdeeling van het AI g egemeen Nederlandsch Verbond met succes zullen worden bekroond. Reeds vOOr den oorlog
vormde Afrika een afzonderlijke groep. Ook thans
wenschen wij ons dat ideale doel voor oogen te std.len. Meer en meer hooren we van 't oprichten van
afdeelingen hier in 't bijzonder en van taalbelanget
in 't algemeen, ja zelfs is het eerste Zuid-Afrik. taalcongres te Paarl gehouden!
Hetzij' dan, dat wij zijn in de Kaap, Oran is of
Transvaal, scharen we ons, gedachtig aan de woorden „Eendracht maakt Macht", onder een vlag, die
van ons Algemeen Nederlatidsch Verb o n d, dan zal er van ons kracht uit aan ter bereiking van ons doel: n.l. een Afrikaansche groep.
Met dank voor deplaatsing.
Uw dw.,
D. KR ABM AN.

Uit Natal.
Geachte Redactie,
Gelieve mij te vergunnen nog een kleine plaatsruimte in uw blad te vragen.
Ik ontving naar aanleiding van miin schrijven, voorkomende in 't September-nummer zoo veel brieven en
circulaires om inlichtingen enz., dat, wanneer de volgende post mij weer dezelfde hoeveelheid brengt, ik
alien onmogelijk kan beantwoorden.
De schrijvers van brieven omtrent het naar hier
zenden vangoederen en verdere inlichtingen daaromtrent,
kan ik verwijzen naar den WelEdelen heer
Pollitzer, Consul der Nederlanden le Durban, welke
angetwilfeld de gevraagde inlichtingen kan verstrekken, of tot den agent van Natal in Londen, welke
eveneens inlichtingen verschaft.
Ik zelf, ofschoon zeergewillig jets te doen voor
mine landgenoten, woon te ver in het binnenland,
en mine goederen krijg ik van Durban. Mijn naaste
spoorstation is Vrijheid en van daar neemt het nog
drie dagen per waxen om de goederen hier te krijgen.
Bovendien verkoop ik te weinig om zelf te voeren van Europa uit en kan dus van de Nederlandsche fabrieken, behalve een zeer enkele uitzondering,
niets belrekken. De handel, welke ik dri lf is meest
met inboorlingen en bestaat in het verkoopen van
zachte goederen, zooalsgedrukte kataentjes z.g. Germanprints, galatea, denims, cashmere, wollen en katoenen dekens, goedkoope manskleeren, voornamelijk
jacket (baatjesi, kralen omslagdaeken of shawls, gekleurdegarens, enz.
Voor ons in de Buitendistrikten is het buitendien
moeilijk om goederen in te voeren, aangezien de inboorlinger erg kieskeurig zijn wat kleuren en soon
betreft van dekens ofgoederen, welke zij omslaan of
aantrekken.
Hier bijvoorbeeld wonen midden tusschen de Zoeloes eenige duizenden Basoetoes, welkedoor de Engelschen om politieke redenen daar zijn geplaatst.
Heel! men nu een bezigheid op de grens van beide
stammen, of niet ver daar vandaan, dan moet men
een kolossalen voorraadgoederen hebben, want dekens van soort en kleur als door de Basoetoes gedragen worden, zal men niet kunnen kwijt raken aan
een Zoeloe. Men kan hem de beste Basoetoe-deken
present doen en hi' zal ze met verachting' afwijzen.
Evenzoogaat het met kralen hoofddoeken, spelden en
andere din en welke Zoeloes dragen. Die kan men.
niet verkoopen aan de Basoetoes. Wij moeten hqnderd en nog vat artikelen in voorraad hebben en
deze telkens in kleine hoeveelheden in Durban koopen, want kocht men groote hoeveelheden, dan zou
men zoo lang blijven zitten met een soon!, dat al
had men het kapitaal er voor, het toch niet de rente
zou opbrengen en juist daardoor maken de root
handelshuizen in Durban hunneprofijten.
Hollandsche fabrikanten moeten dus trachten bezigheidsbetrekkingen aan knoopen met handelshuizen
aan de kust.
Hoogachtend,
UEd. dw. dr.,
JAC. SPOE LSTR A

Oostende of Ostende.
GeachteRedactie,
in verschillende woordenboeken en in sommige

atlassen (b.v. de Natuur- en Staatkuhdige Atlas
van P. R. Bos) vindt men nog als de naam der bekende Vlaamsch-Belgische badplaats opgegeven „Ostende" inplaats van „Oostende".
Dezer dagen had ik aanleiding om na te gaan, wat
de juiste schrijfwijze is.Daar het hier een taalkwestiegeldt, is de zaak ook meer in 't bijzonder voor
Neerlandia van belang en deel ik hier de slotsom mede.
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„Oostende” klinkt reeds dadelijk meer Nederlandsch,
en men verntoedt terstond, dat dit de juiste naam
stoet zijn van eene Vlaamsche stad, en niet „Osten-.
de", wat een wonderlijke samenstelling met den soortnaam „os" zou zijn.
Inderdaad blijyt de naam van ouds te zijn „Oostende", en wel in tegenstelling tot het nabigelegen
„Westende". Eene dergelijke tegenstelling leveren ook
namen der Geldersche plaatsen „Oosteinde" en
„Westeinde" op.
Prof. Verdam deelt mede, dat reeds in het Middelnederlandsch wordt geschreven „Oostende", afgewissetd met „Oosthende'
Dat men nu toch eene van hues uit N e d e r1 andsche stad met den Franschen naam
is gaan betitelen, heeft verschillende oorzaken.
Ten eerste bestaat er in het Noorden, in „Holland" een soort van ingeworteld ongeloof aan het
Loch onloochenbare feit, dat de Vlaamsche provincies
van Bel Ye uit taal-oogpunt Nederlandsch gebled zijn. Vandaar b.v. het bekende verschijnsel, dat
op in „Holland" verkochte spoorkaartjes nog steeds
de Fransche namen van Vlaamsch-Belg'ische steden
voorkomen (Gand, Anvers, Bruxelles, enz.). Vandaar,
dat vele „Hollanders" schrijven „Audenarde" in plaats
van „Oudenaarde", „Roulers" in plaats van „Roesetare", enz.
Ten tweede kan ook eenigen invloed gehad hebben,
dat hi en daar in den West-Vlaamschen ton al de
ow"' als eeu „O" wordt uitgesproken. Doch dit heeft
natuurlijk niet te maken met de vraag, wat de juiste
schrijfwijze is.
Ten derde is door Prof. Verdam de opmerking
gemaakt, dat aangezien de klemtoon van de eerste Haar de tweede lettergreep is verplaatst, — waarlegen uit taalkundig oogpunt niets is in te brengen —
het als 't ware verbasteren van „Oost" tot „Ost" te
verontschuldigen is. Doch ook dezegeleerde stempelt
de verontschuldiging niet tot een goedkeuring.
Men zou dus zeggen, dat de schrijfwijze „Oostende" glansrijk de overwinning moest behalen. Doch
sommigen echt aan het vaste gebrui k, dat
volgens hen „Ostende" reeds lang tot een echt
Nederlandschen naam zou hebben gemaakt. Ook
dit is onjuist, daar de ambtelijke Belgische spooredsen (Nederlandsche uitgave),, de geheele Vlaamsch&lgische pers, het Vlaamsche publiek, en in „I-tolland" b.v. ook de Nieuwe Rotterdamsche Courant altoos „Oostende" schrijven. Men eve dus ook in
„Holland" nooit meer een Franschen of verbasterden
yam aan deze Vlaamsche stad.
A. B. COHEN Si U ART.
t3g
Kunnen wij onze huishoudelijke AfdeelingsVergaderingen niet wat gezelliger maken?
Het is ongeveer tien jaar geleden, dat ondergeteekende lid werd van het Al g. Ned. Verbond en door
bizondere omstandigheden was hi achtereenvolgens
lid van vier verschillende plaatselijke afdeelingen.
deed daarbij de ondervinding op dat, wanneer er
eene huishoudelijke vergadering was uitgeschreven,
slechts enkelen aan die oproeping gehoor g'aven,
zoodat hi meermalen vergaderingen bijwoonde, bestaande uit een vijftal bestuursleden en een viertal leden. Men kan dit nu wel noemen een bewijs, dat de
leden root vertrouwen stellen in het bestuur en met
hun wegblijven te kennen willen oven, dat zij gaarne
het bestuur volmacht even. Maar aan de andere zijde rijst de vraag op: „Bezitten dergelijke vergaderingen we die aantrekkelijkheid, welke een gang er
een de moeite waard maken ?"
k
Worden daarentegen de leden bijeengeroepen tot
een „gezelligen avond" waar zang, muziek of voordrachten ten beste worden gegeven, dan komen de
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leden trouw op. Deze trouwe opkomst kan een vingerwijzing zijn voor de beantwoording der vraag
boven dit schrijven gesteld.
Wij stellen ons voor, dat de oplossing dezer vraag
gevonden kan worden door de huishoudelijke en de
uitspannings-vergaderingen op een en denzelfden avond
te houden in eerie zitting.
Na het welkomstwoord van den voorzitter volgt een
zangnummer of pianomuziek. Dan worden de notulen
der vorige (huishoudelijke); vergadering voorgelezen.
Geloof mij, de secretaris zal op zoo'n avond een
aandachtiger gehoor hebben, dan in de ongezellige
vergadering, waar slechts een vijf- of zestal hoorders
waren. En door deze notulen komen bovendien de
gasten der leden (toekomstige leden dikwijls!) , op de
hoogte van het werken van het A. N. V. en van dat
der Afdeeling'.
Na de notulen wederom een voordracht of zangnummer. Dan volgen de voorstellen en mededeeling
en van het bestuur, die nu niet opgenomen worden
door enkelen, maar door velen.
En de besprekingen hierover (wat dikwijls gelijk
staat met „Nieuw leven in den arbeid van het Verbond"), zullen vruchtbaarder zijn.
Dit huishoudelijke gedeelte wordt wederom gevolgd
door een lied of een voordracht en na hetgezamenlijk zingen van het Volkslied gaat men huiswaarts.
Wat betreft hetprogram voor zulk een avond, het
zou aanbeveling verdienen, wanneer men ter afwisseling van of naast het voordragen van Hollandsche
liederen, ook de leden in de gelegenheid stelde kennis te nemen van de Nederlandsche dichters, door
hunnegedichten er voor te dragen of — wat even
goed doel treft — deze gedichten of brokstukken van
rootere dichtwerken te doen voorl e z e n.
g
Ten slotte zouden de leden van Wederkeerig Dienstbetoon deze avonden kunnen opluisteren door mededeeling te doen van prettige ondervindingen door W.
D. opgedaan en door het laten zien van photografien,
prentbriefkaarten, curiositeiten of tijdschriften, hun
door Nederlanders in den vreemde toegezonden.
Amsterdam, 29 Dec. 1907.
J. RASCH.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Consulaat-Generaalschap te Genua.
Van het Departement van Landbouw, Handel en
Nijverheid ontvingen wij de aangename tijding, dat
onze Vertegenwoordiger te Genua, de heer H. C. F.
Hennig, benoemd is tot Consul-Generaal der Nederlanden.
Holland in den vreemde.
Men schrijft aan 't Alg. Handelsblad uit California:
„De Nederlander, die te Los Angelos komt, worth
dadelijk getroffen door het groot aantal Hollandsche
namen, die men daar leest: Hoe gee, Van Nuys, Klokke, Banning Cock, Visscher, Van Pelt, Valkenburg,
Van Zandt, Van den Burg, Van der Plaats, Dijkhuyzen, Kerkhoff, Van Deventer, Loenen enz. enz.
„In schier elke zaak ontmoet men geboren Hollanders of afstammelingen daarvan en niet minder is dit
hetgeval in openbare betrekkingen. Welke Californier
bijv. kent niet, minstens bij naam, den secretaris der
Merchants and Manufacturer's Association
,
den heer
T. j. Zeehandelaar ? In elke vooruitstrevende onderneming van de bloeiende stad heeft deze geboren
Hagenaar, door zijn gezond initiatief en zijn volhardend streven, een belangrijke rol gespeeld.
„San Francisco heeft een Nederlandsch consul in
den ijverigen en kundigen Mr. Marsily, maar Los
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An bezit er nog geen en om daarin tegemoet te
komen heeft de heer Zeehandelaar behalve de dienstep , bewezen aan zijn nieuw vaderland, voor het
Hollandsch element daar aan de kust van de btiille
Zuidzee buitengewoon veel gedaan en dit ma in ons
vaderland wel eens worden gezegd".
Met betrekking tot den nieuwen schouwburg, in
aan.bouw, worth nog gemeld:
„Voor het ontwerpen der wandschilderingen, in clit
gebouw aan te re en werd een prijs yraag uit 'eschreven en vele kunstenaars van verschillende nationaliteiten hebben aan dezen wedstrijd deelgenomen.
Aan onzen landgenoot, den welbekenden schilder Anloon Molkenboer, die in dezen de overwinnaar was,
is dit hoogst belangrijk werk opgedra gen".

Holland achterlijk?
Uit een hoofdartikel van de Ka mpioe n, door
H. Meer:
Y
De minwaardigste slappelingen, die men in een
y olk aantreft, zijn gewoonlijk diegenen, welke de eigenwaar de der natie bij elke gelegenheid trachten te verkleinen.
heb je van die menschen, die over Nederland
Zoo
sprekende, het hebben over „ons landje" of „ons
kleine landje". En dan is er in „ons" kleine landje
letterlijk niets, dat in de oogen van deze dierbare
patrioften de vergelijking met „het buitenland" kan
doorstaan.
Wat uithoudingsvermogen, lichamelijke kracht, durf
en ever le betreft, zijn onze eenvoudigste Hollandsche
lieden de meerderen van elk zeevarend yolk ter
zee
wereld. Er zijn heusch een scheepsrampen op onze
kust van noode, om dat te bewijzen. Moeilip(e reddingen van schipbreukelingen bij nacht en ontij bewizen alleen, dat ieder Hollandsch schippertje op
zijn beurt een held kan zijn.
Die menschen hebben een „lichameliike opyoeding"
gehad. Maar in het want van het slingerend schlp
ziin ze zoo kwiek als slingerapen. En in of op het
water zijn het robben. Die menschen verrichten iecieren dag, zonder het te weten, heldendaden.
Niets is meer bevorderlijk voor de aankweeking van
een. Jan Salie-gieest, dan het eeuwig'durend praten
over „onze achterlijkheid".
Wiji. zijn niet achterliik!
Geestelijk noch lichamelijk ziin we ooit de minderengeweest van welke natie ook.
En dat zullen we ook nooit worden.
Maar dan dienen we ook bij elke gelegenheid, dat
volksvrienden met hun achterlijkheidsfabel voor den
dag komen, het grof eschut eens te laten spelen.
Wij meenen, dat dit geboudeer over „ons kieine
en over onze „onbeduidendheid" nu maar eens
In
uit moest
mot wezen. Wij hebben volksvrienden van noode,
die de natie opheffen, g,een mannen, die het yolk
den moed in de schoenen doen zakken. (leen ziekelijke fantasie, een angstige bezorgdheid voor ooze
toekomst bezige men als motief voor de aanprkjiltig
van lichamelipce opvoeding! Ons yolk heeft henscti
geen speciale lichamelijke opvoeding van noode om
zijn eereplaats in de rij der volkeren te behouden.
Men behoeft de jeugd slechts haar natuurlijken groei
tegunnen om haar funk en krachtig te zien gedijen.
En we dan niet alleen in ons land, maar ook in de
voornaamste landen van Europa zijn oogen eens goed
den kost wilgeven, zal zien, dat er heusch mogen wezen, dat we bij 't hooggeroemde „buitenland'
in een en opzicht achterblijven, ja, dat we zelfs
in versohillende opzichten de meerderen van grOOtere
naties zijn.

Een les uit En eland.
In eengeding, dat onlangs in En eland de aandacht trok, vroeg een advokaat — het was het ParlementslidRufus Isaacs, een van En eland's knapste
pleitbezorgers — aan een getuige:
Zou u X. (den naam van een derpartijen), schrander noemen ?
Ik zou hem — was het antwoord — eerder slim
(getuige gebruikte dit Hollandsche, de Engelschen in
Zuid-Afrika bekendgeworden,
woord
schrander
noemen.
Toen de advokaat scherp: Wij hoeven niet om een
woord naar Transvaal tegaan, met de Engelsche taal
die we hebben.
En wij hoeven, mine vrienden, niet gedurig naar
En eland Frankrijk of Duitschland te gaan om een
woord, als het rijke Nederlandsch ons helpen kan.
Maar waar is in de Nederlandsche rechtzaal of in
de volksvertegenwoordiging of in den Nederlandschen
,
han.del
de man die het fiere Nederlandsche woord
van mr. Rufus Isaacs spreekt ?

Uit Rosario.
De heer G. A. Gulden, vertegenwoordiger van 't
g
A. N. V. te Rosario, heeftplan teen
Maart naar
Nederland te komen en er eenige maanden te blijven.
Voor leden van het Verbond zal hi' dan persoonlijk te spreken zijn.
Zijn, tijdelijk adres zal in Neerlandia worden
meegedeeld.

Afd. Berlin.
samengesteld: W. F.
Het bestuur is thans als voltg
van Heusden, voorzitter; C. H. F. van Heusden, secretaris; mej. Joh. C. Becker, penningmeesteres; W.
Jelsma, plaatsvervangend bestuurslid; P. J. van Wielink (oud-voorzitter).
Tot commissarissen van toezicht werden benoemd
de heeren P. van Bergen, M. Polak en W. Umbreit

Afd. Zoutpansberg.
De beer Van Wijk de Vries schrijft d.d. 20 Nov.
uit Pietersburg' o. m.:
Ons ledental steeg inmiddels tot nabij veertigt. Het
verheugt ons u te kunnen mededeelen, dat op de Algemeene Vergadering een uitstekende geesti heerschte
en waar de besten der Afrikaners tot onze Aideeling
toetreden, twijfelen wij niet of wij zullen een tijdperk
van bloei tegemoet gaan.
De heer Knobel, Consul-Generaal der Nederlanden,
zal op 14 December a. s. een letterkundige voordracht houden voor onze Afdeeling te Pietersburg.
Van den heer Dr. W. van Everdingen kregen wij bericht van afzending eener kist boeken, die spoedig in
ons bezit zal zijn. Van verschillende leden, alsmede
van den heer Knobel werden door onze Afdeeling
boekwerken ontvangen voor onze bibliotheek en u
kunt er van verzekerd zijn, dat wij goede zorg zullen dragen, dat de boeken in de Hollandsche taal
wiid en zikl door de Zoutpansbergsche gezinnen zullen wordengelezen.
Door ons Afdeelingsbestuur wend mij, opgedragen
onzen hartelijken dank te doen weten aan het Hoofdbestdur voor zijn belangstelling en voor de hartebike ontvangst van den heer Ds. Brandt.

Wederoprichting der Afdeeling Johannesburg.
De heer D. Krabman schrijft d.d. 14 Dec. uit
Johannesburg:
Gisteren is hier eene vergadering gehouden, door

mij bijeengeroepen, ten erode tot oprichting eener
deeling te geraken. Een voorloopig comite werd gevormd, bestaande uit de heeren: F. J. Broers, postdirecteur, Fordsburg, voorzitter, N. K. Huysman,
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penningineester; D. Krabman, secretaris en voorts als
leden de heeren: F. W. Reyers, Parlementslid en Procureur; - Dr. F. E. T. Krause, Parlementslid en Procureur; M. A. Begewan, Procureur; C. K. Muller,
oud-Generaal; J. L. Erasmus, oud-Commandant; J.
Lub, Inspecteur van het Hollandsch Onderwijs en
Martin Mulder.
De meesten zijn Afrikaanders.
Voorts werd besloten, dat op 10 Januari '08 eene
algemeene leden-vergadering zal gehouden worden,
ten einde verdere maatregelcn te nemen, een vast bestuur te kiezen enz.
Prentwerk.
Uit eenbrief:
Teen Kerstmis ging ik naar een van de voornaamste boekwinkels van degroote stad, waar ik woon.
Ik heb vrienden buitenslands, die mij om dien tijd of
met Nieuwjaar een aardige uitgave uit hun land plegen le zenden, een boekje, een prentwerk, een kalender, en ik zend zoo iets hun. Dat moet dan iets Nederlandsch wezen, zooals zij mij uit Engeland, uit Lweden en Noorwegen, iets Engelsch, Zweedsch of Noorsch
zenden.
Maar ik vond waarlijk niets. Er waren wat kalenders, dnur en leelijk;, vier of zes erg zwarte lichtdrukken naar nieuwe of oude Hollandsche meesters,
in weinig passenden, drukken rand van slierlijnen. Er
waren wat boekjes met afbeeldingen van nieuwe Hollandsche schilderijen, die — kunst van kleur, niet van
lijn — in deze wedergave nauwelijks iets van hun
schoonheid Helen raden. En dan hadden enkele dier
boekjes nog Engelschen tekst. Neen, dat kon ik met
goed fatsoen niet zenden.
Of er dangeen Kerstmisnummers waren, zooals
schier alle buitenlandsche tijdschriften ze geven ? Of
aardige boekjes met prenten van Nederlandsche stadsgezichten en landschappen ? Neen, men had niets.
Wel een Amerikaansch boek metplaten over ons
land; zeer fraai, inderdaad, maargeen eigen werk en
dan in eenprijs, die naar de tien gulden liep. Voor
zooveelgeld is er over ons land in ons land ook
wet ietsgoeds verschenen. Maar van die uitgaven,
kostende, om iets te noemen, tusschen een kwartje en
een daalder, wat hebben wij daarin, waarmede men
goed voor den dag komt ?
En toch hebben die uitgavengroot belang; niet alleen om menschen in staat te stellen, voor niet te veel
geld vrienden metKerstmis of Nieuwjaar iets aantrekkelijks en degelijks te geven, maar als een middel orn
binnen en over degrenzen de menschen bekend te

maken met wat er moois en nuttigs in het land te
zien en te koop is.
Ik zal iets vertellen van wat ik metKerstmis uit
Zweden en Noorwegen kreeg. Daar was een prentwerk, waarin een reis langs de Noorsche kust van,
Kristiania naar „het sprookjesland" in het Noorden,
tot Spitsbergen toe, beschreven wordt; klein folioformaat, een vijftig bladzijden van stevig' gianzend papier, en vol wonderschoone foto's. Achter het eigenlike werk nog een root aantal bladzijden geillustreerde advertenties. Zoo'n uitgave, die zeker niet
meer dan twee kronen(pl. m. f 1.30), kost, moet tal
van reizigers lokken.
Een eenvoudiger boekie was Bergensbanen, de beschrijving van den nieuwen spoorweg van Bergen
naar Gulsvik, vanwaar de tochtnog met rijtuig en
boot tot KrOderengaat en dan weer met den ouden
spoorweg over Dramenen naar Kristiania. Over eenige jaren zal Gulsvik met Roa, aan de lijn KristianiaGjOvik, verbonden ziin en zal men geheel met den
trein kunnen reizen. Die nieuwe spoorweg, een grootsch
werk, ten deele door het hoog gebergte, zou reeds
geopend zijn, als de sneeuw den we niet versperd
had.
Maar nu vertoont mende wereld al, hoeveel schoons
men met dien nieuwen spoorweg bereiken kan. Het
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is een klein boekje van 32 bladzijden,, mar hoe voortreffelijk weer uitgegeven! Al kost het slechts zes
stuivers, het staat weer vol met uitmuntende fotografieen op zwaar papier gedrukt, en een hoogleeraar
--prof. Yngvar Nielsen — schrijft er den tekst bij.
Maar het belangrijkste kreeg ik toch uit Zweden.
Dat is een uitgave, waarvan ik iets meer ze en moet.
Er bestaat een Zweedsche Toeristvereeniging', die
al jaren lang bezig is de Zweden te leeren inzien,
wat een eigenaardig en heerlijk land ze bezitten. Zij
heeft daartoe reeds een 16.000 foto's van stad en land
verzameld en brengt daarvan nu een deel op oorspronkelijke wijze aan den man.
Van haar foto's zijn er 850 autotypieen vervaardigd,
zeergoede afdrukken van — zoover ik ze g'ezien
heb — schoone fotografieen, voor 't meerendeel ongeveer 15 bij 10 c.M. root. Die afdrukken zijn in
groepen van 10 tot 65 te koop; elke groep is een afzonderlijk geheel. Zoo is er een groep Gottland, een
groep Bohuslan, Stockholm en omstreken, enz. En
die uittnu.ntendeprenten kosten 1 Ore, d. i. iets meer
dan een halve cent, het stuk.
Om het verzamelen aan te moedigen stelt de vereeniging ook albums er voor te koop, en die zijn alweer als ze voor 't doel niet beter konden zijn. Le
zijn in eenvoudig papieren omslag, met een vijftig
bladzijden stemmig groen, stevig' papier. En dat kost
zestien centen. Bij elke groep prenten hoort eon boekje
beschrijvenden tekst.
Vermeld worde nog, dat de Toeristvereeniging parlijks een paar duizend kronen — verleden jaar 4000
kronen(ongeveer f 2640) — beschikbaar stelt voor
schoolreizen.
Zoo wordt de Zwedengeleerd hoe schoon hun
land is. En als veel Zweden doen, wat mijn vriend
nugedaan heeft, de uitgaven der Toeristvereeniging
naar het buitenland zenden, dan zullen er ook de
vreemdelingen tot een bezoek door aangelokt worden.
Ons land heeft niet minder zijn eigenaardig en beerlijk
schoon, en steden zoo schoon als Zweden ze niet
heeft. Als die schoonheid ook eens op zoo voortreffelijke wijze afgebeeld en zoo goedkoop verkrijgbaar
gesteld werd, dan zouden we alvast niet zoo verlegen
staan, als we in ruil voor dergelijke goede gaven nit
het buitenland, ook iets toonbaars uit eigen land wilden zenden. Gezwegen van het belang van het vreemdelingenverkeer.

0-

..

A dvertentie-Nederlandsch in ,. Ons Volk sbestaan".
De heer M. van Doorninck te Sitoebondo (Besoeki,Java), lid van Groep Nederl. Indie, wendt zich
tot de Redactie van Neerlandia met een schrijven,
waarin hi' aan zijn ergernis lucht geeft over „het
ellendig, slechte Nederlandsch, of liever het on-Nederlandsche der advertenties" in „Ons Volksbestaan", terwiil hem, in antwoord op een in No. 8 van „O. V."
ingezonden stuk over die aangelegen,heid werd gemeld,
dat zijn opmerking ter harte zou genomen worden,
en „in 't laatst verschenen nummer" van O. V." werd
gezegd, dat de Redactie „den adverteerders zal verzoeken voortaan zooveel mogelijk Nederlandsche woorden tegebruiken".
De schrijver is daarmede niet tevreden en heeft nu
verzocht, dat hem O. V." niet meer worde toegezonden, terwiji hi' zich opnieuw als beschermend lid van
Groep Nederland wenscht opgenomen te zien.
Wiji zijn den heer v. D. erkentelijk voor zijn steun
en streven en wij kunnen ook wel komen in zijn ergernis, maar moeten er loch op wii7en, dat de Red.
0. V. (zie haar naschrift op bldz. 284, No. 10) zich
ook kant teen het overbodig gebruik van vreemde
woorden. De strijd daartegen moet en wordt ook gevoerd, maar het euvel is niet in korten tijd uit te
roeien. Zelfs in Nederland is die strijd nog lang niet
uitgevochten.
Red.
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Wederkeerig Dienstbetoon.
In dit nummer is wedergeen plasts voor W. D.
De nieuwe jaarlijst lit persklaar.
Daarin zijn ook opgenomen de nieuwe leden, die
zich sedert November hebben opgegeven. Deze worden
niet meer afzonderlijk in Neerlandia vermeld.
Verbetering.
Op blz. 161, eerste kolom van het October-nummer
wordtgesproken van „het bestuur van de Zuid-Afrikaansche Vrouwenfederatie". Dit moet wezen: „hen
Commissie uit het Hoofdbestuur van de A. C. Vrouwen-Vereeniging".
De Vrouwenfederatie toch werkt niet voor onze taal.
Vereeniging „Het Nederlandsche Lied".
Het bestuur der Vereeniging „Het Nederlandsche
Lied" heeft zich aldus gevormd:
Prof. Dr. J. te Winkel, voorzitter; G. C. D. duc
d'Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek,
onder-voorzitter; Mr. J. Hamburger A.Dzn., penningmeester; Prof. Mr. J. C. Naber, eerste schrijver
(Schoolstraat 40, Utrecht),; F. R. Coers Frzn.,, tweede schrijver; Jhr. H. de Brauw; mej. Cateau Esser,
Directrice van de Vereeniging tot beoefening van Vocale en Dramatische Kunst te Amsterdam; Jhr. Mr.
A. E. van Boelens van Eysinga; Wouter Huttschenruyter W.Jzn.; Prof. Dr. H. Kern; Dr. W. J. Leyds,
Oud-Gezant der Z.-A. Republiek; Johan Schoonderbeek; H. B. Verloren van Themaat; Prof. Dr. W.
Vogelsang; Prof. Jhr. Dr. B. H. C. K. v. d. Wijck.

„Alzoo wij voor het prof* van het tweede default,
geobtineerd bij den auditeur-militair in het ...
taire Arrondissement r. o. impetrant van mandamentbii
crimineel teen
gediend hebbende als
gedaagde en defaillant, den voornoemden impetrast
r. o. geconsenteerd hebben een derde mandament erimineel met de clausule van apprehensie en edicte ad
valvas curiae blijkens de acte hieraan geannexeerd;
dezen, dat
„Zoo is het dat wij u commiteeren.
terstond trekt ter plaatse gij denzelven zult
kunnen vinden, en bekomen en hem van we Hare
Majesteit de Koningin der Nederlanden, Prinses vas
Oranje-Nassau enz. enz. enz. apprehendeert en in goede
bewaring brengt in een gevangerthuis daartoe geschikt,
en voorts denzelvengedaagde voor de derde maal
dagivaardt te compareeren in persoon op zekeren
om te zien
dag voor ons alhier te
be
zen het verder profijt van den voorgeschreven delaulte.
„En indien de voorschreven ... is latireerende,
zoo doe uw exploit bij openbare edicte ad valve
curiae in ordinaria forma, ons relateerende uw wedervaren ingeschrifte.
„Gegeven binnen ... den ...
„De Krijgsraad voornoemd enz."
Taalcongres te Paarl.
Door het Hoofdbestuur werd 20 Dec. het volgesti
telegram verzonden:
Algemeen Nederlandsch Verbond volgt met hartelijke belangstelling Congres.
Afdeeling 's-Gravenhqge.

malst.
Holland op zijn
Ter navolging.
Eengroote Nederlandsche winkelzaak te Amsterdam zendt eengeheel in het Fransch gestelde aankondiging rond.
Een dame zond ze terug met deze terechtwijzing':
„In een Nederlandsche stall, waar met Nederlandsch geld betaald wordt, is een aankondiging als
die ik de eer heb u hierbij terug te sturen, een beleediging aan de Nederl. taal en dus aan het yolk.
Beleefd verzoek ik u in het vervolg van zulke aankondigingen verschoond te blijven".
Wetten-Nederlandsch.
Over het wetstontwerp op de schepen vinden we
in eenige bladen de volgende ontboezeming:
Dat in een Nederlandsch staatsstuk Duitsche
drukkingen worden gebezigd als er goede Rollandsche zijn. (Concurrenzfahigkeit, blz. 10 kol. 2), dat
telkens Germanismes (of staatsspoorwegenismes) worden gebruikt als „zal zijn
te o
nderscheiden
of ook"
(blz. 10, 1) „zal deze aangelegenheid zoodanig zijn
te regelen, at" (al. 11, 1), dat tweemaal het En 'elsche„als regel” wordt gebruikt waar het Hollandsche „in den re gel" moest voorkomen, zie dat alles
kan niet door den beugel. En wat te zeggen van een
wetten-Nederlandsch als het volgende (art. 47):
„Grond heeft om te vermoeden, verhinderd te zullen zijn om in te dienen" ... „Het recht van onderzoek vervalt behoudens dat elke daad van onderzoek de verjaring stuit, mits blijke, dat ..."
Dom geleerd.
Model, volgens hetwelk een Nederlandsch militair
voor de derde maal ingedaagd wordt:
Pro justitia.
„
De Krijgsraad in het ... Militaire Arrondissement
te ..., den fungeerenden provoost-geweldige hiertoe
verzocht, Salut!

Als screiaris dezer afdeeling is opgetredcn de Beer
W. F. Gerdes Oosterbeek, Niclaistraat 50, Den Haag.
Ons Ideaal.
Ons hoogst genot, ons ideaal,
Is: 't spreken van een vreemde taal
In massa's varieteiten.
Hieruit ontstaat de zaligheid
Dat z'ons weleens, van tijd tot tijd,
Voor vreemdeling verslijten.
Verbeeld-je, als ''uit wandelen gaat,
Je spreekt dan Fransch
't deftig staat,
Met Fransch-import manieren;
Een landgen,00t komt bij je staan
En spreekt in kreupel-Fransch je aan...
0! Is 't niet om tegieren ?
Of Engelsch, of Amerikaansch,
Of Russisch, Zweedsch, of Italiaansch, —
Hoe vreemder taal, hoe rijker!
Doe excentriek, doe idioot,
Want antlers loop j'als landgenoot
Al heelgauw in den kijker!
En dat zou waarlijk schande zijn!
Want Hollandsch liken staat zoo klein,
Dat client vooral vermeden!
Dat is bij ons zoo de manier!
Wat zijn wij — Hollanders --loch tier
Op onze Taal en Zeden!
(Het Leven).

ARN. VAN RAAL I L.

Vraag om inlichting.
Wie kan ons het tegenwoordig adres meedeelen van:
J. B. H. Ydo Jz., vroegier bloemen-ma
Stationsweg 73, Den Haag.
J. Graaf van Limburg, vroeger 3a Industria 1207 ,
Mexico D. F.
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ORGAAN ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Grenzen scheiden wel naties, maar Been volken, die
dezelfde taal spreken.
Huoo

• Verschijnt
Maandelijks.

Advertentien 25 ct. per reel.
Bij overeenkomst van 5oo r. 15 ct., bow r. 12 1 /2 ct., 150o r. io ct.
Inlichtingen geeft de Adm. Wijnstr. 81, Dordrecht.
Dr. J. H. Gallee. t

VERRIEST.

Niet in
den handel.

vriend van het Verbond; in zijn bestuur heeft hi' zitting gehad tot hij, uit vrees niet langer te kunnen
doen wat hi' wilde en moest, vrijwillig zijn plaats
angstelling
afstond aan een ander. Maar in zijne
bel
en stage medewerking veranderde dit niets; hi' was
en bleef, krachtens zijn liefde voor den Nederlandschen stam, een zijner beste vrienden. Wie hem op
de Nederlandsche Congressen heeft ontmoet, lien zal
het Teed doen hem daar nooit terug te zullen zien.
Ook daar was hi' een stifle kracht door zijn eenvoud
en hartelijkheid; vertoon was verre van hem.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond zal hem niet
vergeten.

Verruiming.

Te jong nog is hi' ontvallen aan wie hem het allernaast waren, maar ook aan de wetenschap en aan
de maatschappij.
Want Gallee, gedurende vijf en twintig jaren Hoogleeraar in de Letteren te Utrecht, moge een sieraad
zijn geweest zijner Universiteit, een dienstvaardig,
vriendelijk man was hi' bovenal, een die het stem
droeg der oud-Gelderschen, wie hi' was gesproten. Als zijn geboortestreek Vorden, met haar rustigt
hei en zachtgetinte akkersmaalshout, innig en echt,
was zijn wezen.
Van den aanvang of was Professor Gall& een

Het Indisch Genootschap
Voorzitter Mr. N. O.
,
-- Pierson er bij te voegen is schier overbodig —
hield den 28en Jan. een zeer merkwaardige vergadering, een zooals het nooit had beleefd. De toeloop
was dan ook buitengewoon.
Het verrassende feit deed zich voor, dat eengeboren Inlander, een van Ambon, optrad' als spreker
over Inlandsche Geneeskundigen, zooalser zeif
een is. Aanleiding waren de voordrachten van een
paar Hollanders over datzelfde onderwerp, ook geneeskundigen, de heeren Scherp en Kohlbrugge. En
waar wij het bijna altijd moeten afdoen met het getuigenis en het gezag van, laat ons zeggen uiterst
betrouwbare mannen, maar toch in elkg'eval van mannen vanonze eigen beschaving en ons eigen vooroordeel, daarging een licht op, bij, de kalme uiteenzetting van den Inlander, een gevoel van zekerheid
en vertrouwen, dat zonder afbreuk te doen aan de
waaKde van onze eigen deskundigen, hoogst weldadig
aarideed. Daar moet het heen, dat begreep ieder. Daar
moet het heen, dat in onze eigen taal, door onze
mede-Nederlanders, al is de staatsrechtelijke verhouding niet precies zóó, toch door onze merle-Nederlanders naar opvoeding, ontwikkeling en taal, same

24

NEERLANDI

met onze landgenooten onze Indische belangen worden besproken. 't Was hier de vervulling van een
ideaal van het A. N. V. dat de gebeurtenis met blijdom
schap heeft begtoet, oud g :enoeg echter geworden`
de enkele zwaluw niet als bode van voile lente aan
.
te zien.
Toch laat het verschijnsel voorloopig uitzondering
zijn, het kan; het is niet meer een mooie maar onvervu wensch; het is het duidelijke bewijs geweest in
Welke richting in onze Oost moet worden gewerkt.
Want wat misschien van alles het meest treffend
was, dat was de zuiverheid, de sierlijkheid zelfs van
het Nederiandsch door den heer W. K. Tehupeiory
gesproken. Voor velen is dit ongetwijfeld een openbaring geweest; wie meer wisten, die heeft het niet
bevreemd •; er zijn Inlanders in onze Oost, die de
lsche
and taal kennen als de besten onder ons
Neder
en beter dan de meesten.
Mogelijk boezemt het de leden van het Verbond
belang in dat behalve de heer W. K. Tehupeiory, de
spreker in het Indisch Genootschap, ook diens broeder, de heer J. E. Tehupeiory, op dit oogenblik
inns land woont. Beiden zijn Inlandsch Arts en
vervolgen hunne studie te Amsterdam. Beiden1 zijn
ook groote vrienden, al van jaren herwaarts, van het
A. N. V. Eene zuster heeft hen vergezeld,
ook voor
studie, en als die haar doel heeft bereikt, dan komt
eene andere uit en keert zij teru'g' naar Insulinde,
hun alder einddoel.
J. E. Tehupeiory heeft een boek geschreven: Onder
de Dajaks in Centraal Borneo, uitgegeven hij Koiff
& Co. te Batavia, in 1906. Het werd den Voorzitter
van ons Verbond toegezonden met een begeleidend
schrijven. „Vijf voile jaren zijn henengetogen sinds
de afzending van mijn laatsten brief aan u gericht.
Gedurende al lien tijd hoordet u niets van mij, doch
heden doe ik u dezen toekomen aisgeleide van mijn
pas verschenen boek: „Onder de Dajaks in Centraal
Borneo", hetwelk ik hoop, dat u wel zult willen aanvaarden als blijk van sympathie, die een zoon van
vervult voor de Hollandsche taal". En
slechts om redenen van bijzonderen aard, is de bespreking van dat bock achterwege gebleven; •jammer.
Want het is eenprettig geschreven, leerzaam boek,
dat zijn. bekoring bovendien ontleent aan het feit, dat
het een InlanOer is die het z(56 heeftgeschreven. Met
voile overtuiging wordt het aan de lezers van Neerlandia aanbevolen. Zij zullen zich dan op onderhoudende en nottige wijze voor hun heele le inprenten, dat onze Oost en onze West ook en onze Antillen, veel nader tot ons staan dan onze dagelijksche
gtesprekken en bemoeiingen doen denken. Waar feiten spreken, daar heeft het betoog zijn Licht gedaan.
Er is zoo iets verfrisschends in met zulke manners
in eigen taal als gelijken te kuonen spreken; het bekende fieurt op, omdat het komt onder ongewoon
Licht. Zij hebben hun heele Leven zich in Europa
gedacht uit gesprekken en boeken ; de woorden hebben
zij wel gezien, maar de beg'rippen ontbraken. Of liever de voorstelling uit eigen aanschouwing. Wat een
ontroerende, blijde verrassing toen bij het opschuiven
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van het raam, de he le Keizersgracht 's rnorgens e'en
witte bloesemlaan leek; dat was dan de rijm! En het
oog' dat nog het duidelijke beeld bewaarde van tropische won en en immergroen, dat hier getroffen was
geweest door het feit dat werkelijk, zonder overdrijvin g, alle boomen op een paar na, de bladeren laten
vallen en kaal staan, zonder eenig blad — dat oog
was net verzaden van het tintelend refine wit, dat
scheen als een toovering van zilverig woud.
Enbij de vraag, met zooveel weetgierigheid gedaan, wat toch wel ten slotte den diepsten indruk ha
gemaakt van alles, hooge gebouwen, vele bruggen,
woelige straten, electrisehe trams, rusteloos verkeer
of wat dan ? vo!gde heel onverwacht een antwoord,
dat te denkengaf. Het meest indrukwekkende was
geweest ten eerste, dat de heele samenleving zoo
in elkaar sloot en ten tweede, dat de tijd jets
werkelijks was. Niet Net kleinste onderdeel van:
het samenievin.gsuurwerk kon worden g'emist, zonder dat onmiddellijk de schade moest worden hereen volwassene hoe
een ind hoe klein ,
steld;
k
onbeteekeneld, of hi'j maakte deel nit van het
gansche geheel. En de tijd: iedere minuut, iedere
seconide zelfs had zijn heteekenis, was vooruit bestemd, deed mee, zelfstandig, was jets. leth werkeeen ding.
Nederland heeft in zijne kolonien een terrein zoo
heerlijk, zoo kostbaar, stoffelijk en geestelijk, dat het
een schade en schande zou wezen als dit op den
duuir niet tot voile ontwikkeling werd gebracht, Maar
— niet alleen onze kolonien! Zie, om plotseling naar
elders het oog te wenden, naar Zuid-Afrika, waar een onzer allerbeste vertegenwoordigers, onze Consul-Genera al,
naarginder wordt gevreesd, misschien zijne betrekking zal moeten prijs geven, omdat hi j met de beschikbare middelen zich niet roeren kan! Is het dan
ook niet een duce plicht, daar en elders waar onze
belangen toch reeds zoo treurig zijn verwaarloosd,
te handhaven wat zegenrijk arbeidt ? Nederland g'rooter, geestelijk en naar weivaart, dat is en bliift de
lens van 't Nederiandsch Verbond.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Jaarverslag over 1907 uit Genua.
Mijn benoeming tot Vertegenwoordiger te Cienua
van het A. N. V. dagteekent van Februari 1907. Het
Verbond telde hier then 4 leden, met inbegrip van
mij zelf. Op 31 December Li. waren er 14 leden bijgekomen, dank zij de propaganda, die ik voor het
A. N. V.gemaakt heb, o. a. op vergaderingen en gezellige bijeenkomsten der leden van de „Nederlandsche Vereeniging te Genua", een societeit, hier ruim
2 jaar geleden opgericht, op aanstichting van den
HoogEdelGestr. heer A. J. Tiedeman, toen ConsulGeneraal der Nederlanden aihier.
Ik heb er ernstig naar gestreefd om te Cienua een
z.g. Zelfstandige Afdeeling te stir ten maar mocht
daarin niet slagen. Er wordt hier geenszins behoefte
gevoeld aan een Zelfstandige Afdeeling van het A.
N. V. door het bestaan onzer „Kederlandsche Vereeniging" ,wier statuten aansluiting niet toelaten,
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In mijn! hoedanigheid van Vertegenlwoordlig'er van
het A. N. V. hebben Nederlandsche boekhandelaren
en een Hollandsche firma inJapan, bij, mij aangeklopt om handelsinlichtingen op verschillend gebied,
die ik natuurlijk verstrekt heb.
Voorts heb ik aan een lid van het A. N. V. in
Belee, die een ijverig verzamelaar van prentbriefkaarten schijnt te overeenkomstig' zijn wrzoek, naam
en adres opgegeven van iemand te Genua die bereid
werdgevonden prentbriefkaarten met hem 'te wisselen.
Ook heb ikpropaganda gemaakt onder de Nederlanders hier voor het afstaan hunnergebruikte postzegels aan het A. N. V. ten bate van Groep Belgie,
en, in overleg met den Secretaris dier Groep, den.
HoogWelGeb. heer Jhr. F. M. van Spengler, alhier,
overgehaald om als correspondent van de postzegelafdeeling op te treden te Genua. Ik heb dien nieuwen
correspondent de postzegels ter hand gesteld, die ik
reeds voor het A. N. V. middelerwijl had verzameld.
De sympathie voor het A. N. V. is hier in het algemeen sterk toegenomen, nadat ik er in geslaagd was
het Bestuur te bewegen de leestafel van het „Mel
Continental", alhier, te verrijken met „Eigen Haard",
„Op de Hoogte", „Boon's geillustreerd Magazijn" en
„De Prins , waar deze tijdschriften steeds ter beschikking zijn van ieder landgenoot, onverschillig of
hi'' al of niet lid is van het A. N. V. of van de
„Nederlandsche Vereeniging", wier leden iederen Zaterdag'avond in „Mel Continental" bijeen komen in
eengezellig lokaaltje, dat dan voor onze club beschikbaar is om er societeit te houden. De eige. naar van„Continental” heeft in de smaakvol ingerichte salonsi van zijn hotel o. a. ook de „Nieuwe
Rotterd. Courant" en„Het Vaderland” ter lezing gelegd, die eveneens te alien tide ter beschikking staan
van alle Nederlanders, in Genua aanwezig.
Aan de Boeken-Commissie van het A. N. V. heat
deboekerij der „Nederlandsche Vereeniging" een fiinke zending boeken te danken, waarvan een ''root deel
de aandachttrekken van eenige leesgierige leden
der Vereeniging. Ook het Zeemanshuis te Genua bleef
gedurende het afgeloopen jaar zendingen boeken en
dagbladen ontvangen door tusschenkomst van genoemde Boeken-Commissie.
Den 31en Augustus werd de verjaardag van onze
geeerbiedigde Koningin feestelijk herdacht ten huize
van onzen, alom-beminden Consul-Generaal Tiedeman,
die Genua sedert evenwel heeft vertaten, na in Oct.
afschieidgenomen te hebben van de Nederlandsche
kolonie, welke bij die gelegenheid den heer en mevr.
Tiedeman een huldeblijk aanbood, g'etuigende van
waardeering en erkentelijkheid voor al het een gedaan hebben omgedurende een lane reeks van jaren
den naam van - ons dierbare vaderland hoog te houden in den vreemde.
Het valt zeer te betreuren, dat er in een belangrijke handelsstad als Genua, met een betrekkelijk
waarvan alle leden tot
ke Nederlandsche kolonie
den handelsstand behooren — zoo weinig te bespeuren valt van wederzijdsche bevoorrechting van alien,
die behooren tot den Nederlandschen stain boven
den vreemdeling. Daarom zij het mij vergund mijn
eerste jaarverslag te eindioen met het dringend verzoek aan onze Nederlandsche kooplieden, industrieelen
en reederijen on! in het algemeen bij het aanknoopen
van betrekkingen met het buitenland zich in de eersteplaats te willen wenden tot de vele degelijke Nederlandsthe agentuurzaken en andere handelshutizen,
n iets
die bijna overal in den vreemde gevestigd zij,
wat o. a. ook weer tengoede zou komen — al is het
dan ook slechts indirekt aan tal van de gndernemende,jonge Hollanders, die in het buitenland kann of dit begeeren te worden, veelal
toorbediende zij,
in de hoop er z ich mettertijd voor eigen rekening te
kunnen vestigen.

H. C. T. HENNIG,
Vertegenw. te Genua van het A. N. V.
e n u a, Januari 1908,
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Jaarverslag uit Cairo.

Het verslag over 1907 kan kort zijn, wat betreft het
A. N. V. zelf
Het aantal leden is toe- noch afgenomen.
De voornaamste Nederlandschegemeenschap is te
vinden te Ismolieh, waar ongeveer 70 Nederlanders
in dienst ziin van de firma Volker & Bos, ter uitvoering van een root baggerwerk in het Suez-Kanaal.
De daarvoor ingebruik zijnde machinerien zijn van
Hollandsch maaksel.
Van deze kolonie is weinig bijzonders te vermelden.
De gczondheidstoestand is bevredigend. In het atgeloo en jaar waren twee ongevallen te betreuren.
In Let eene werd een werkman, die eengroot gezin in 't vaderland achter liet, beklemd tusschen de
emmers, waardoor zijn hoofd ernstig verwond werd.
Het tweede ongeval was het verdrinken van een
17-jarig jongeling.
Voor deg
verzorging van den verwonden werkman werd al het mogelijke gedaan. Onlangs was hij
met den directeur der werken te Cairo, om de meest
kundige arisen te raadplegen.
Bij de ter aarde bestelling van den jongeling is opgetreden de zendelingleeraar P. J. Pennings van Calioub, die of en toe ook te Ismolieh komt om eene
godsdienstoefening te leaden.
Behoefte aan een Hollandsche school voor de kinderen, bestaat vooralsnog niet, doch kan misschien
komen, daar het werk nog eenige ja
ren zal duren.
Ondergeteekende is in het vorig jaar eerst 26 Dec.
te Cairo teruggekeerd, na in Europa het noodige gedaan te hebben om te trachten de zaken hier en in
de Soudan uit te breiden.
Over de handelsbeweging van Egypte, is door mij
een verslag gezonden aan de Afdeeling Handel van
het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel,
ingevolg'e uw rondschrijven No. 9 van Nov. j.l.
De Vertegenwoordiger van het A. N. V.
TH. F. VAN VLOTEN.

Uit Mexico.
De aandacht van belanghebbende Nederlandsche
handelaren en fabrikanten wordt erop gevestigd, dat
het aanbeveling verdient voor hen, die in Mexico
zakendoen, om hunne handels- en fabrieksmerken in
dat land te doen deponeeren, daar er gevallen bekend waarin buitenlandsche fabrikanten en handelaren gestuit zijn in het verkoopen hunner goederen onder hunne eigen merken en naam, daar deze
reeds door anderepersonen waren aangenomen en
g
edeponeerd.
Tot het deponeeren van handels- of fabrieksmerken
is het voldoende, dat schriftelijk volmacht wordt verleend aan een zaakgelastigde in de Mexicaansche Reubliek woonachtig. Zulk eene volmacht moet ten
p
overstaan van eenen notaris worden opgemaakt en de
handteekeningen worden gelega
l izeerd door den Mexikaanschen Consul in deplaats c. q. het land van
afgifte.
De Vertègenwoordiger van het A. N. V.,
J. TEN NAPEL.
Holland op zijn malst.
— Opschrift op een suikerzakje: „Confiseurs, Patissiers, Maison V.ve Joh.Rups & Fils, Nimeque".
Vooral dieq is kostelijk.
Uit de aankondiging eener Electrische drukkerij
in Den Haag: „Goed drukwerk compromiteert
eene firma".
Lees voorgoed drukwerk: taalonkunde.
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Noord-Nederland.
Algem. Vergadering van Groep Nederland.
De jaarvergadering zal ditmaal plaats hebben te
Amsterdam op Zaterdag 28 Maart in
het American-Hotel, Leidsche Plein.
Punten van behandeling:
1. Opening der vergadering te elf u u r door den
Voorzitter.
2.Jaarverslag over 1907 door den Secretaris.
(Dit zal tijdig aan de Afdeeling'sbesturen worden rondgezonden, opdat de afgevaardigden er voor
de vergadering kennis van kunnen nemen).
3.Rekening en verantwoording over 1907 en begrooting voor 1908, door den Penningmeester.
4. Verkiezin van 2 Vertegenwoordigers van Groep
Nederland in het Hoofdbestuur.
Voorgesteld worden de volgende dubbeltallen:
1. Mr. W. Dicke, Dordrecht (aftredend)
Dr. D. Bos, Winschoten.
2. Dr. H. F.R. Hubrecht, Amsterdam (aftredend)
D. W. Stork, Hengelo.
5. Verkiezing van 4 leden voor het Groepsbestuur.
Voorgesteld worden de volgende dubbeltallen:
1. Prof. dr. P. J. Blok, Leiden (aftredend),,
Mr. S. R. Steinmetz, Leiden.
2. Marc. Emants, 's Gravenhage (aftredend),;
Luit. E. Werner, Zutfen.
3. Th. Nolen, Rotterdam (aftredend);
Dr. J. W. Wicherink, Alkmaar.
4. Prof. dr. J. Woltjer, Amsterdam (aftredend) ;
Dr. N. Mansvelt, Amsterdam.
6. Voorstellen der Afdeelingen.
Afdeeling Haarlem en omstreken,
a. wenscht bespreking van de mogelijkheid van
meerpropaganda op het platteland, de wijze
waarop overlatende aan het Groepsbestuur;
b.geeft in overweging na te g'aan of het wenschelijk en mog'elijk is van wege het Verbend aan alle leden ter bestrijding van bet
gebruik van bastaardwoorden te verstrekken
het boekje „De kleine zuiveraar".
(Het Groepsbestuur stelt ten opzichte van b.
voor: den uitslag der werkzaamheden van de
vreemde-woorden-commissie, in de vorige jaarvergadering benoemd, of te wachteny.
Afdeeling Alkmaar en omstreken.
De Groepsvergadering, overwegende hetgroote
belang .van een betere kennismaking en een daarop volgend beter begrijpen van en hooger waard'eeren der driegroote deelen van den Nederlandschen Stam onderling (het Noordnederlandsche,
het Zuidnederlandsche en' het Zuidafrikaansche
deel), de hoofdvoorwaardevoor een vertrouwensen hoopvolle samenwerking;
overwegende, dat de toekomst van den Nederlandschen Stam berust in handen vanJong' Nederland, in Noord en Zuid en in Afrika;
spreekt de wenschelijkheid uit van een streven
naar meer toenadering tusschen de Noordnederlandsche, Belgische en Zuidafrikaansche jeugd.
De Groepsvergadering meent, dat deze toenade-

ring practisch het best kan worden tot stand gebracht, allereerst door het in de hand werken eener
ne gNoordnederlanders ,
briefwisselling tusschen jo
Vlamingen en Afrikaners, later door het inrichten
van wederkeerige bezoeken. De verschillende Aldeelingen van het A. N. V. welke zich bereid verklaren in deze richting te werken, zullen met betrekking tot een en ander (voorbereiding', leiding,
toezicht) onderling regelingen moeten treffen.
De Groepsvergadering draagt het Bestuur van
Groep Nederland op,
het bovenstaande ter kennis
te brengen van het Hoofdbestuur, met verzoek
en dat het ter kennis komt van het
zorg te drag,
Bestuur der Groep Belie en der Belgische Afdeelinen en van de Besturen der Zelfstandige Aldeelingen in Zuid-Afrika.
7. Een of meer voordrachten over bijzondere Nederlandsche belangen. Onderwerpen en sprekers zullen in het Maart-nummer worden bekendgemaakt.
Het Bestuur spreekt den wensch uit, dat alle Afdeelingen afgevaardigden zullen zenden en vele leden
van het A. N. V. de vergadering als belangstellenden
zullen bijwonen.
Voor dengemeenschappeliiken maalt if d, waaraan allen dring'end worden uitgenoodigd
deel te netnen, kan men zich u i t e r 1 ij k 25 Ma a r t
doen inschrijven bij den heer S. v an Lie r Ez.,
S e c r eta r i s der ontvangende Afdeeling, N a ss a uka de 358, Amsterdam.
Priis f 2.50, zonder wijn.
Indien afgevaardigden of leden in het AmericanHotel willen overnachten is hetgewenscht daarvan
vooraf kennis legeven eveneens aan den beer S. van
Lier, die bereid is kamers te bespreken.
De Secretaris van Groep Nederland,
C. VAN SON.
e3:
De Friezen, met huneigen taal, als echte
Nederlanders, inhet Alg. Ned. Verbond.
Het September-nummer van Neerlandia bevatte een
opgave van het aantal Nederlanders in Pruisen en
daaruit zou moeten blijken, dat 1 Dec. 1890 40.040
Pe rsonen in Pruisen het Nederlandsch en 45.000 het
Friesch als hunne moedertaal beschouwden, tervvijl
die cijfers 1 Dec. 1905 zouden zijn geworden resp.
85.000 en 20.000. Ik veronderstel, dat hiermee bedoeld
„
worden in
Pruisen wonende onderdanen van H. M.
Withelmina", want door millioenen in Pruisen wordt
het Nederduitsch in zijne verschillende dialecten als
moedertaal beschouwd en de met verschillenden tongvalnog Friesch sprekende onderdanen van Z. M. Wilhelm (oerinwoners van Oost- en Noord-Friesland)
waken een veelgrooter aantal ult dan het door Neerlandiagenoemde. Dit is echter bijzaak. Voor de Nederlanders, die Friesch hun moedertaal noemen en
in deze klanken en taalvormen en zinswendingen hun
inrtigste gedachten uiten, die dus Friesch denken, is
dit korte berichtje in Neerlandia, het or 'aan van het
A lgem e en Nederl. Verbond, aanleiding tot een
vraag., Een vrijmoedige vraag aan allen, die zich
Nederlander durven noemen! Zou het eene aanwinste
zijn voor het A lgemee n Nederl. Verbond indien
werkelik het aantal van hen, wiergedachtentaal het
Friesch is, verminderde ? Ikgeloof het niet en het zi;
mij vergund dit aan te toonen.
Vooreerst zii opgemerkt, dat het Friesch n i e t
achterttitgaat. Dat te bewijzen zou Kier te veel plaats
vragen; hetzij voldoende te wizen op het toenemend
g
etal taalgezelschappen in en buiten Nederland, het
streven om beter onderwijs te geven in het Friesch
en het toeneniend schrilven in de moedertaal.
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Wiltg'e weten hoe nauw het karakter der Friezen verbonden is aan hun taal, de erfenis huInner
voorouders uit lang vervlogen eeuwen, bijna ongeschonden bewaard, — leert dan kennen dat karakter
uit degeschiedenis van Nederland en bestudeert teyens hun taal. Met hun taal zou hun edel en krachtig karakter verloren kunnen gaan! En welk een kracht
Frieslandgal aan den geheelen Nederl. Starr, dat
wensch ik voorloopig slechts met eenige historische
feiten aan te toonen, terwijl voor den hedendaagschen
rustigen tijd slechts gewezen behoeft te warden op het
ercenta ge ontwikkelden (intellectueelen) dat mannen
P
van Frieschen stam, met Frieschen tongval, leveren in
schier alle ambten, bedieningen en waardigheden.
Er moet echtergestreden worden voor het goede
recht van de oudste nog zuiver gesproken Germaansche taal en dat nog wel met hen, wier voorcuders
zeker een taal spraken, die met ons Friesch niet veel
verschilde, terwij1 hun tegenwoordige beschaalde
spreektaal is opgebauwd uit d a t nog levende Friesch
en oud-Saksisch. Eeuwenlang heeft het geduurd vO.Or
de West-Friezen in Noord-Holland hun kenmerk als
Friezen verloren ennog kan men van Jutland tot
Duinkerken Friesche taaieigenaardigheden en levensgewoonten opmerken; maar tusschen Flie en Lauwers
wonen duizenden Nederlanders, die zich Friezen noemen en Friezen willen blijven. En het streven der
Friezen tot behoud hunner „uralde, ijeave sprake"
is juist tegenwoordig geweldig! Zonder Friesch geen
Friezen meer.
Het verhaal van het leven en de daden onzer voorouders is machtig mooi, maar bij welk feit van be-.
teekenis waren niet de Friezen sterk vertegenwoordid ? Bij de belegeringen van Coevorden, Orol, Bon,
Rijssel enz. enz. waren de Friesche vendels steeds
hetgrootst in aantal en die mannen, voor het gemeenebest der vereenigde Nederlanden hun leven teil
en gehebbende, zullen zeer zekeresFriesche
dacht hebben!
Toen in 1572 Mechelen, Zutphen en Naarden, door
de Spanjaarden waren uitgemoord, maakte Don r rederik zich te Amsterdamgereed om Haarlem gewapenderhand te nemen. Het bestuur der stad was twijfelmoedig en leende reeds het oor aan de stedelijke
regeering van Amsterdam, welke hare diensten aanbood om te onderhandelen. Toen verzamelde Wybe
Ripperda ziine mannen en sprak „m et Frieschen
tongva ongeveer aldus: „Uw magistraat had gezworen ingeen onderhandeling te treden met den.
Spanjaard en nu heeft ze heimelik menschen afgezonden om hemgenade of te smeken. Bedenkt door
welken eed we aan den Prins zijn gebonden en ik
twijfel niet of ge zult, gelijk ik, then eed gestand
doen en uwe eer betrachten, want ik ben besloten
min laatsten droppel bleed voor de eer en de vrijheid te wagen. Ziethier het opzet van een F r i e s,
maar Holland placht ook wakkere borsten te kweeken en ik verlang te hooren wat er de mannen van
Haarlem van zeggen". Een donderend geroep van instemming volgde en 7 maanden lang moest de Spanjaard worstelen om het bezit van den sleutel tusschen
Noord- en Zuid-Holland, waardoor het Spaansche leg
er werd gezwakt en vastgehouden, waardoor Noord
en Zuid van Haarlem de toerustingen konden voortgang vinden waardoor geheel Nederland g'Bred is
van den ondergang reeds in het begin van den 80jarigen strijd. Bij verdrag werd de plundering afg'ekocht, maar ruim 1700 menschen werden er . tech nog
onthalsd, verdronken of gehangen en de brave, edele
Ripperda werd 16 Aug. 1573 onthoofd, terwijl zijn
vaanglel uit woede openlik„
met den Swaerde" werd
„geexecuteerd!"
Het beleg van Oostende heeft geduurd van 5 juli
1601 tot 20 Sept. 1604 en de overgave van de tot een
molshoop vervormde stad had niet plaats dan nadat
Maurits door andere veroveringen het bezit van Oostende tot onnut had emaakt. De voornaamste dier
veroveringen was de inname van Sluis en we lezen
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dat naasthet beleid van Maurits het aan de dapperheid en de opofferingen der Friezen was te Janke
dat Nederland aldus vastenvoet op den linker Scheldeoever hield, terwijl de Spanjaarden alles er op zetten om het belegerde Sluis te ontzetten. Velen weten
dit niet en kennen dus den naamvan Eysinga, den
geduchten tegenstander van Spinola, ook niet.
7 April 1672 verklaarde Lodewijk Xi V, Koning
van Frankriik, tegelijk met den , Koning van Engeland,
ander nietige voorwendsels, den oorlog aan onze
kleineRepubliek en een door tijdgenooten prachtig en
ontzagwekkend genoemd le er van 150 duizend man,
dat biji Charleroi verzamelde, trok onder bevel van
denKoning zelf, Turenne en Conde naar het Noorden — 11000 onzer beste troepen werden in Maastricht vastgehouden en het hoofdleger der Franschen
trok naar het land van Kleef en Wezel. Met een legertje van 20 duizend man wilde de Prins onze
dersche I Jssel verdedigen tgen de aanrukkende Franschen, Munsterschen en Keulschen en hi vestigde zijn
hoofdkwartier in den Fraterweerd bij Doesburg,
maar de zaak verliep antlers- dan men verwachtte.
12 Juni 1672 trokken de Franschen, door het verraad van een boer, door denRijn biji het oude
„Tolhuys" van Lobith, — een vermaard wapenteit,
maar waarop te veel is gebluft. De Prins had daar
terplaatse een cavalerie-observatiepost geplaatst onder Montbas; deze, Franschmanvan atkomst, verliet
zijn post schandelik, maar de Franschen, die den
avond te voren dusgeen viand in de Betuwe zagen
(van of Zevenaar's toren), ontwaarden den volgenden
morgen staatsche infanterie, bezig zich te verschansen
in het „Tolhuys", een oude Burgt. Dat waren de
Friezen van Van Alva. Toen de Franschen met
overmacht door de rivier kwamen le de onze kleine
afdeeling de wapens neder, koelbloedig afwachtende
wat ergebeuren zou. Duizenden Franschen, waaronder de Garde, stonden teen tegenover eenige honderden Friezen. En watgebeurde er! De Hertog de
Longueville riep, teen het bevel van Conde in: „tue,
tue, point de quartier pour cette canaille" en school
een Frieschen Homan neer. Op dat oogenblik too nden de Friezen hun karakter, door als et.'n man hun
wapens weer te grijpen en groat waren de gevolgen
van het moorddadig tooneel, dat nu of de! Van die
Friezen ziin er maar zeer enkelen overgebleven, maar
dit „canaille" redde het heele vaderland, want op de
groote list van gevallen Fransche Prinsen, Hertogen,
Graven, Markiezen engroote heeren komt ook voor
de aanvoerder Conde en aangezien Conde ter verpleging naar Emmerik werd gevoerd, kwam er niets
van zijn schoon plan om met 20.000 achter ruiters
gezeten schutters naar Amsterdam door te rennen
(Turenne durfde •dit vermetelde plan niet aan) ,. Daardoor ken de Prins op Utrecht en de Hollandsche
Waterlinie tern trekken. Met recht kan hier getuigd
warden van de redding des vaderlands door het
karakter toonen van een hoopje zeer zeker
Friesch sprekende Nederlanders.
Ten slotte een feit van jongeren datum.
Den 7 Aug. 1831 voldeed Daine aan het bevel van
Leopold I om van Hasselt westwaarts te trekken in
de hoop zich te kunnen vereenigen met het oostwaarts
gaande Scheldeleger der Belgen. Onze verkennende
voorposten, slechts bestaande uit 66. bataillon onzer
13e aideeling en eenige huzaren, hadden hi hetgeheele corps van Dame tegen zich en werden uit Curingen en Kermpt teruggedrongen. Tee den avond
kwam degevraag de versterkin
g en die bestond uit
een bataillon Friesche schutters (1 stedelike ± 5
plattelandscompagnien), ender majoor Kirchner. Deze
mannen hadden dengeheelen dag bij heet weer in
mulle zandwegen geloopen, doch er was geen sprake
van schieten en langzaam wijken. Met een donderend
„Oranje boven" ging het er op in en de dappere
„tirailleurs de la meuse" van Charlier andere,
meest Waalsche corpsen maakten flier kennis, niet met
hetgeweer, maar met de tabaksdoozen en boeremes-
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sen hunner onverstaanbare noorderbroeders, die ze
oor Pruisen hielden door hun uiterlik vooral
v
door hun spraak! En nbg willen sommigen beweren, dat deze echte Nederlanders,
waarvan er 800
ongeveer 15000 vijanden van Oranje en Nederland tot
staan brachten, Duitsche huurlingen zouden zijn. geweest. Hetgevolg was, dat 's nachts nog Daine in
wanorde terugtrok en dat den volgenden dag onze
toen voorwaartsch rukkende divisies den we op Hassell en Tongeren nagenoeg vrij vonden. De zoogenaamde slag bij Hassell werd den vorigen avond bij
Kermpt door eenige Friezen beslist!
Gustav Frenssen teekent zoo juist in zijn vver „JOrn Uhl", dat in Noord-Friesland (Holstein) speelt,
deuhlen"
en „kreyen" onder de Friezen. Welnu!
„
nder de Friezen, die zich met fierheid Nederlander
U
(Leechlaner), noemen, zijn nog duizenden „uhlen" en
zoolang die man en hun taal behouden, zullen ze h'in

De Amerikaanse en de Nederlandse vlag' waaiden
de komenden tegemoet en de voorzitter sprak van de
oude Friese landdagen waar geofferd werd en ook
hi' spoorde aan tot een offer aan onze Friese yolksaard, aangezond genoegen, gezonde pret. Het Friese
volkslied beantwoordde zijn oproep en daarmee was
dan de feestdag beonnen.
g
Wat ze daar deden ? Een heerlike da.g buiten hebben, onder landgenoten, met wie men over thuis kon
spreken, door wie men met een half woord verstaan
werd; dat land aan de overkant, waar alien om
de ene of andere reden vangescheiden waren, bleef
hunin hun gesprekken, in hun pretjes: koekhappen en knikkeren of schijfsmijten (ik begtijp niet precies wat spel ze deden : ik ken het niet), in hun hele
doen en laten.
een atNatuurlik, zij daar hebben niet de
zonderlik yolk, volkje of volksdeel te zullen vormen:

Frysk Selskip te Brighton.

karakter niet inboeten, en zoolang onze Friezen hun
karakter behouden, zal Nederland nog Nederland.
blijven. Dat staat vast! Van afscheiding' is een sprake; wij ziin een door afkomst, geschiedenis en gemeenschappelike belangen — ook een door Ora e!
Maar... us tael rotp
om bihald ! !
Utrecht, Nov. 1907.
VAN ZADELHOFF,

Frysk Selskip te Brighton.
Bijgaand kiekje is genomen uit het Friese weekblad
„Sljucht en Rjucht" en stelt voor „it Frysk Selskip
,Nij FryslAn" to Brighton N. Y. Noard Amerika".
kat moet deze vereniging in' Neerlandia doen, zal
men vragen.
Als men het verslag dat er geschreven was van
de „twade Landei" in het huis en op het erf van de
heer Warringa gelezen en doorproefd had, zou men
dat niet vragen.
Per wag,
en te voet of op de fiefs kwamen ze daar
van alle kanten uren ver bijeen, zich verheugende op
hetgenot van deze dag. De bossen en heuvels van
Warringa waren tot hun beschikking, maar verder
zorgde elk voor eigen kost.

zij aan in de massa op, maar hebben of en toe de
behoefte aan nieuwe kracht, die niet beter bevredigd
kan worden dan door de aanraking met iets van het
er met het
moederland, iets van het thuis van vroeg,
innigste van thuis: de taal die moeder bij hun wie
zong, waarin zij speelden als kinderen.
ove rt r e f fende trap van dit genot zou zijn het tern
komen in hungeboortedorp, thuis; zij moeten zich
tevreden stellen met de vergrotende tr a p, de
ontmoeting van mensen unit dat landje, waarin hun
jeugd lag; maar voelen zich dan ook inniger weer
Nederlanders, dan wanner zij het hadden moeten
doen met de stellen de t r ap, het spreken van
het hun mindergemeenzame Nederlands. Zo genomen zijn alle Friese verenigingen buiten Friesland, maar vooral die buiten Nederland van het
grootste belang voor de eigen aard van ons Nederlandse yolk. Voor Friezen zijn zij de meest
intense afdelingen van het Algemeen Nederlands Verbond, die men zich denken kan. Het is voor ons Verbond te ho en dat zij allen tot dat inzicht komen en
zich bij ons aansluiten. Het zou goed zijn hun daar
g
finds desgewens t, door de Boeken-Kommissie
ook Friese lektuur te verschaffen in een of ander middel punt. Misschien zou het „Selskip for Fryske Tael
en Skriftenkennisse" er wat voor over hebben,als
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het op die manier de Friezen in het Buitenland bereiken kon. Immers, wij hebben in onze Boeken-Kotnmissie eenprachtige organisatie daarvoor, die genoemd „
Selskip" uit den aard der zaak mist. En
evengoed als men Vlaamse, Gelderse, Limburgse,
Groningse werken verzendt, ja met meer recht, naarmate er meergevoel voor het eigene aaneensluiling onder de Friezen is, moeten ook Friese werken
verzonden worden, b.v. naar de Rijnprovinsie, waar
zovelen werk en brood vinden, naar Amerika enz.
Ziedaar degevolgtrekkingen te maken uik deze tweede landdag van de Friezen te Brighton N. Y.) NoordAmerika.
Haarlem.
J. B. SCHEPERS.
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Het Bestuur bestaat uit de heeren P. Hoytema van
Koniinenburg, burgemeester; Dr. C. W. Corts, arts;
N. Groot Szn.; P. C. de Jong' en Ds. L. Kul er.
Aan de leden te Gouda.
Pogingen worden aangewend om uw stad een
Afdeeling van het A. N. V. op te richten. Weldra
zult u een uitnoodiging ontvangen tot bijwoning eerier
lezing door Dr. J. B. Schepers van Haarlem.
Laten alien tot het slagen van den stichting'savond
meewerken door kennissen tot bezoek en toetreding
te beweg'en.
Afd. Alkmaar.

AFDEELINGSNIEUWS.
Leidsche Studentenafdeeling.
Op waardige wijze vierde deze Studenten-Afdeeling
van het Al em. Nederl. Verbond Dinsdag 11 Febr.
haar vijf-jarig bestaan. Voor een zeer gevulde zaal
werd eenmiuziekuitvoering gegeven, waarop uitsluitend werken van Noord- en Zuid-Nederlandsche componisten ten gehoore zijn gebracht, en waartoe de
ineuewtrking was verkregen van mevr. PaardekooperPerk van Lith (sopr.)j.
Hors (alt), den heer
, tW.me
P. C. Brederode (bas) en den heer S. van Groningen (piano), terwijl de begeleiding in handen was
van' me'. J. Boekwijt.
Hetpubliek toonde zeer veel belangstelling in lie'.
tengehoor gebrachte, den heer Van Groningen werd
na de uitvoering eener eigen compositie een krans
aangeboden, terwijl ook de dames met bloemen bedacht werden.
De feestrede werdgehouden door den heer Mr. A.
B. Cohen Stuart, oprichter der Afdeeling, Mans lid
van het Graepsbestuur. Na hem spraken nog Prof.
Bloknamens het Groepsbestuur, Prof. Verdam namens
den Senaat der Hoogeschool en tevens namens de
Bur van het A. N. V. Prof. Heeres namens de commissie voor het XXXe Nederlandsche
Taal- en Letterkundig Congres. Alle sprekers herdachten den buitengewonen ijiver, dien de jonge vereeniging aan den dag gelegd heeft en, waarvan, de lesultaten overal op het gebied van de waarering'
onde
zer oude Nederlandsche liederen, en ook op het gehied der tegenwoordige betrekkingen tusschenl de Zuiden Noord-Nederlandsche Hoogeschool-wereld alleszins
g
eroemd verdienen te worden.
Na afloop der uitvoering vereenigden bestuursleden,
oud-bestuursleden en velegasten en leden' zich aan
eenen feestdisch, waar de oud-H'ollandsche gezellig'heidbeoefend werd.
(N. R. Ct.),
Afd. Haarlem.
Den ben Febr. trad voor de leden dezer Afdeeling
op het bekende Zuid-Afrikaansch kwartet.
De avand slaagde uitmuntend.
Afd. Zaandam.
Elude December trad Amor deze Afdeeling ap Dr.
H. van Capelle met een voordracht over zijn ontdekkingsreis naar Suriname, afgewisseld door lichtbeelden.
11 Febr. deed' het Zuid-Afrikaansch kwartet, ditmaal tot trio verminderd, er zich hooren.
Oprichting der Afd. Enkhuizen.
Na een inleidingswoord van den heer Jac. Post en
een rede over het streven van het A. N. V. door Dr.
J. B. Schepers is 21 Jan. te Enkhuizen een Afdeeling
esticht met 40 leden.
g

In de plaats van den heer Dr. Blokhuis is als
Secretaris dezer Afdeeling opgetreden de heer J. A.
Vor der Hake, Kennemerpark 24.
Afd.'s-Gravenhage,
Als secretaris-penningmeester dezer
Afdeeling is opgetreden de heer W. F. Gerdes Oosterbeek, Nicolaistraat 50, Den Haag.
Afd. Dordrecht.
1Viej. Cath. van Rennes gaf voor de leden dezer Afdeeling en hun kinderen op 14 Febr. een muziekavond
voor kinderen en kindervrienden.
JONG NEDERLAND.
Afd. Amsterdam.
Een lezin g
over Suriname.
Maandagavond 27 Jan. 1908 hielden de leden van
de AmsterdamscheJongelieden-Afdeeling van het Nederlandsch Verbond hunne eerste bijeenkomst, waarbij ook vele genoodigden waren opgekomen om de
voordracht van Ds. Zaalberg over „Suriname" te hooren. Was de kennisgeving „met lichtbeelden" het tooverwoord geweest, dat zoovelen hunne schreden derwaarts had doen richten, of was het wezenlijk eene
ontluikende helangstelling voor anze minst bekende
kolonie ? Wie zal het zeggen ? Nadat de oprichter en
voorzitter van de Afdeeling, de heer J. W. te Win-.
kel de vergadering geopend had en met eenige welg'ekozen woorden een welkom had toegeroepen aan
de besturen der zusterafdeelingen en der schoolvereenigingen, en de wenschelijkheid had uitgesproken,
dat ook aangaande onze West-Indische kolonien meer
bekendheid onder de Nederlanders verbreid werd, gal
hi'' het woord aan Ds. Zaalberg, die door een langdurig verblijf in Suriname in, staat gesteld was tal
van weten.swaardige bijzonderheden over onze kolonie
aan zijne toehoorders mede te deelen. Ds. Zaalberg
be Cori met de aankomst te Paramaribo te vertellen,
die wel eschikt is om een onuitwischbaren indruk
op Nederlanders te maken. Na een lane zeereis die
schijnt voor te 'bereiden op de vreemde indrukken die
men in het afgelegen land zou verwachten, is de
Nederlanderprettig verrast als allerlei toestanden daar
hem aan het vaderland herinneren. De kust van Suriname ziethet eerst als laag land waarin een
breede rivier in zee uitmondt. Dan in Paramaribo
zelf waar alle huizen een onmiskenbaar Hollandsch
karakter vertoonen, dragen de straten de namen van
ons bekende straten, zooals Heerenstraat, Gravenstraat, enz. Zijn taal wordt er verstaan en er wordt
Nederlandschgesproken; maar het is niet het Nederlandsch zooals hi'j het thuis gewend is, want allerlei
invloeden hebben bewerkt, dat in Suriname het Nederlandsch vermengd is geworden, met neg'er-Engelsch
maar ook met bastaardwoordekr uit Fransch
niet
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Guyana en met verouderde woorden, die voor ons
eene andere beteekenisgekregen hebben. Dit alles
werd met aardige voorbeelden toegelicht, ook hoe de
tuts van sommige medeklinkers ill Suriname veranderd was en hoe de klemtoon dikwijls verkeerd
gelegd werd en tot welke vermakelijke misverstanden
dit aanleiding kon geven. Helaas wordt men er sterk
doordrongen van het beset, dat er nog veel te doen
valt om de kolonie Suriname te maken wat zij voor
Nederland kon zijn. In vele opzichten is zij nog als
de kostbare landbouw-machine, die ongebruikt op het
land lit te verroesten wanneer er geen menschen
zijn, die er mee om kunnen gaan, maar die een bron
van welvaart wordt als men haargoed hanteert. De
Nederlander, die er heen pat, moet niet vragen: wat
zal ik er vinden ? maar liever: wat kan ik er breng en ?
Na depauze gaven de lichtbeelden Ds. Zaalberg
punten
^
aanleiding de toeschouwers nog op allerlei
opmerkzaam te maken. Men zag het paleis van den
Gouverneur, dat zijne gastvrije zalen opent voor elk
die er zich heeft laten voorstellen, al behoort hi', ook
niet tot de deftige kringen die men zich daar gewoonlijk denkt; de prachtige lanen van mahonyboomen, die onder hun dicht lommer, gedurende de ochtenduren ten minste een frissche temperatuur bewaren; een laan vanpalmboomen, die in tropische landen meestal nietgeheel beantwoorden aan de poetischevoorstelling die de bewoner van het Noorden er
zich van maakt. Men zag de Suriname rivier, door
schepen van vaderlandsch model, verlevendigd; de
winkelhuizen aan haren oever; de marktplaats met zijn
levendig verkeer, de Hernhutterskerk met een bruidstoet en allerlei typen van de gemengde bevolking':
negers,
Engelsch-Indische koelie's en Surinamers; ook
eengroepje van kinderen van eene bewaarschool,
waar de blanke en donkeregezichtjesdoor elkaar
stonden. Maar het aardig'ste waren de verschillende
typen der bevolking te zien op het feestterrein, dat
bii het paleis van den Gouverneur ter eere van den
verjaardag onzer Koningin was ingericht, want hoe
verschillend ook in uiterlijk, toch zijn in een opzicht
alle bewoners van Suriname gelijk, dat is in liefde
oor ons Koningshuis , en als men daar te midden
v
van die vriendelijk zachtzinnige bevolking onze driekleur ziet wapperen, dan wordt het den Nederlander warm om het hart en voelt hii zich gesterkt om
air zijne krachten mede te werken aan den bloei van
fl
dit schoone deel van Nederland.
Dit isgeen geregeld verslag' van, doch het zijn
maar eenige grepen uit de belangrijke voordracht van
Ds. Zaalberg', welke door luide bijvalsbetuigingen van
zijne toehoorders gevolg:d werd. Daarna betrad de
voorzitter nogrnaals het podiutm, om zijn dank uit
te spreken, uit naam der vergadering, aan Ds. Zaalberg voor zijne schoone en leerrijke voordracht; en
aan allen die meegewerkt hadden om deze eerste bijeenkomst naar wensch te doen slagen.
BLADVULLING.
Gij, U, Je.
1k min dat ouderwetsche „Gij",
Als erfdeel uit der vaadren taal
or massiel als zij,
Dat de woord,
Vol kracht en klank als deugdzaam staal.
Doch „Gij", schoon eenmaal tuige en tolk
Van wil en durf in woord en daad,
e rvoosde ook in de weifelkolk
V
a arin de naneef waadt en — baadt.
W
't mannend „Gij", het week, onttroond
En
Voor 't knechtend „U" in hoofschen gloor,
Of ging', verworden en onttoond
't klank- en krachtloos „Je" te loo n
In
Mr. S. COLA.
etOnderwij s) ,.

Zuid-Nederland.
Jaarlijksche Al g. Vergadering van
Groep Belgie,
op Zondag 15 Maart 1908 te Antwerpen, in de Trouwzaal v n het Stada 's morgens.
hui's, te 10 uur
Dagorde:
1.Jaarverslag' van den secretaris-penningmeester.
2. Verslag van de commissie tot nazicht der rekenip en.
3. Benoeming van deze commissie voor het volgende
jaar.
4. Begrooting.
5. Aanstelling van leden in het Groepsbestuur.
6. Vers,lag van de Vlaamsche Hoogeschool-Commissie.
7. Wijziging van Art. 5 van de Grondslagen.
Te lezen: „De Belgische Groep van het Algemeen Nederlandsch Verbond heelt:
a. Eereleden, die het Verbond door schenking
en steunen en tnits het betalen van een
belangrijk bedrag, vrij blijven van het storten van een jaarlijksche bijdrage;
b. BegUnstigers, ... (blijft).;
c. Beschermende leden,... (blijft);
d. Gewone leden, die een minimum-bijdrage
van ft: 3 betalen. (Degewone bijdrage is:
r.5
Het overige blijft.
8. Stichting van een Alg. Studentenverbond (Tak
Antwerpen).
9. Spoorwegverkeer Antwerpen—Gent (Tak Gent).
10. Reisverkeer tusschen Belie en Holland Da el.
Bestuur).
11. Verzoek — steunende op de Gelijkheidswet, aan
de verschillende Ministers, dat ze last zullen
geven het officieel papier van hun Departement
tweetalig te drukken (Tak Brussel),.
12. Verzoek aan den heer Minister van Spoorwegen
enz., dat hi' de „Note pour l'Autorite superieure"
bekend uit den S t a n d a a r d, zou doen intrekken, enz.
13. Toepassing van de wet van 1883 op het Middelbaar Onderwijs door de verschillende Takken.
14. Miskenning van de Gelijkheidswet bij verzendingen naar het Buitenland.
Maatregelen.
15. Vraag': Bestaat er in Belgie een officieele bestuurstaal(inwendig Bestuur wordt bedoeld) , ?
Is die het Fransch ? (Tak Gent).
Kan dedagorde in de morgenvergadering niet algehandeld worden, dan zal deze te 1 uur gesloten en
te 3 uur een namiddagvergadering gehouden worden.
t.0
Uitonze Takken.
A a 1 s t. Op 28 December 1907 werden de werkzaamheden van de Letterkundige Afdeeling voor 1907
tot 1908 ingeleid door een voordracht van den heer
Dr. M. Rudelsheim van Antwerpen, over „Het Hob.
landschi-Belgisch Verbond". Met de bevoegdheid die
hem in deze zaak algemeen wordt toegekend, schetste spreker de geschiedenis van de beweging, die tot
doel had een toenadering op economisch en militair
g'ebied tusschen beide landen te bewerken en zette het
tot stand komen van de thansgevormde commissie
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uiteen. Ten slotte deed hij uitkomen, dat zoo men
het nog niet eens is over de noodzakelijkheid van een
economisch en militair verbond, het intellectueel verbond met Nederland des te meer g'ewenscht is en dat
alle Viamingen aan de verwezenlijking er van moeten
meewerken.
Op 11 Januari hield de heer Valery D'Hondt een
goed gedokumenteerde voordracht over „De Kindsheid van het Nederlandsch Tooneel" en deed daarin
de opkomst van het tooneel hier te lande kennen.
Op 12 Januarigaf de Tak een goedg'eslaagde Rene De Clercq-Avond, waarop de heer Johan Letevre ,
letterkundige te Gent
,
een mooie voordracht hield en
aan het zeer talrijk opgekomen publiek de werken
van onzen Vlaamschen volksdichter deed kennen. De
voordrachthouder werd flink terzijde gestaan door mej.
,
Marie Billiet, kunstzangeres
die met haar mooie
stem eenige der op muziek gezette juweeltjes ten ge. M Van Ruymbeke, die
,
hoore bracht
en door mej.
met veelgevoel verschillende van de prachtigste gedichten voordroeg. Den bijval, dien ziji hier behaalden, zou het wenschelijk maken, dat zij ook in andere Takken konden optreden.
Ant w er pe n. Op 24 Jamori had de jaarlijksche algemeene vergadering plaats, waarop lezing gegeven werd van de verslagen der verschillende atdeelingen, zooals van de afdeeling der „Liederenavonden voor het yolk", de Leestafel, de Studentenaldeeling, de Soldatenafdeeling en de afdeeling „Cieen twee
de taal in het lager onderwijs".
Al deze versla gen
, zoowel als het lijyig relaas van
de werkzaamheden van den Tak, door den ijyerigen
secretaris, den heer August Bossaerts, opgesteld, getuigen dat het afgeloopen jaar er een van groote bedrijvigheid geweest is. Die bedrijvigheid heeft zich in
de laatt
s emaanden weer op een andere wijze geuit,
doordien, dank zij het initiatief van den onvermoeimeester
den heer Frans van Laar
baren
penning
, , een
bussendienst werd ingericht. Gezien de talrijke werkzaamheden van den Tak en de beperkte geldmiddelen
waarover hij beschikt, werd g'edacht, dat het plaatsen
an bussen in verschillende koffiehuizen van de stad
v
bij machte zou zijn om die geldmiddelen eenigszins
te vermeerderen. De opbrengst zou aangewend worden om een „hooger onderwijs voor het yolk" in te
richten en zou ook ten gcede komen aan de liederenav
o nden. Met den a. s. Vastenavond zullen de leden
van de Studentenafdeeling inzameling houden op straat.
Bij de gedeeltelijke verkiezing van het bestuur werden herkozen de heeren Bossaerts, Cox, De Bock,
Gunzburg, Kamerling, Rudelsheim, SchWz, Van der
Cruyssen en als nieuwe leden gekozen mej. Verhulst,
de heeren Wattez en Albrecht van Laar.
Op Maandag 13 Januari werd ook een begin gemaakt met de liederenavonden voor soldaten in de
kazerne van de Krijgsbouwkunde, waarvan de inrichting' in het vorig nummer van Neerlandia was aangekondigd. leder, die weet hoe het met den yolkszang in het algemeen en met den zang in het leg'er
Qt is, zal beseffen van hoeveel belang' die nieuwe
werkzaamheid is. En een woord van hartelijke waardeering past hier wel voor de hoogere krijgsoverheid,
die dot zoo uitstekend west te beseffen en door haar
medewerking het hare wil bijdragen om den muzikalen smaak van de soldaten te helpen louteren.
C i. In de eerste maanden van 1907
werd door mevr. Guianotte en de heeren G. Vermeersch en R. Schmidt de „ Letterkundige Aideeting"
van Tak Charleroi gesticht. Met groote moeilijkheden
had men in het begin te kampen. 't Ledental groeide
bijna niet aan, ondanks de herhaalde pogingen van
de heeren Vermeersch en Schmidt, die er niet voor
terugschrikten tientallen lieden, die hun geheel onbekend waren, persoonlijk in hun huis te gaan opzoeken,
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met het natuurlijk gevolg, dat men nogal eens
een blauwtje liep en heel zonderlinge avonturen
beleefde. In de zomermaanden (men was toen toch al
een tiental) werdendrie uitstapjes in de omstreken van
Charleroi ingericht die — mislukten. Zoo sukkelde
men voort tot in November, hier en daar een nieuvv
lid aanklampend, zoodat men het nu tot een... vijitientalgebracht heeft. Met den moed, dien de wanhoop geeft, besloot men dan een lokaal te huren en
voordrachthouders te laten komen. De heer Kesler van
St. Gillis,de heer as van Gent, de heer Van Ile
Wegfhe van Oostende, alien leeraars aan de Athenaea
deer steden, traden beurtelings met puike voordrachten,
de heer L. Baekelmanse
,
welbekende
d
Antwerpsche
letterkundige, met een alleraang'enaamste lezing op,.
De voorzitter, G. Vermeesch, zou 't par met een lezing sluiten en de heer Rombout van Chatelet zou
1908 met een voordracht openen, maar beiden werden
verplaatst voor dat ze hun voordracht konden houden. Zoovingen de werkzaamheden in Januari eerst
op den 19en aan. Dan trail de heer Schmidt, leeraar aan het Atheneum te Charleroi op, met een eerste voordracht over den Noorschen tooneelschrijver
Henrik Ibsen. De kring, die nu 22 leden telt en door
het samenwerken van al zijn leden langzaam maar
zeker vooruitgaat, richt voor dezen winter nog verscheidene voordrachten- en muziekavonden in.
Gent. De ijver der leden verzwakte niet tijdens
de maand Januari, we kregen nog meer toehoorders.
Prof. 0. Van Hauwaert opende ditmaal de reeks
voordrachten met een degelijke bespreking van het
jongste werk van Dina Demers „Eenig dochtertje" en
C. Van Buggenhout „Uit het Wonderland". M. Van
Hecke besprak in een latere vergadering Aug. Vermeylen's „De wandelende Jood". Een alzonderlijke en
welgeslaagde vergadering werd gewijd aan den laatsten bundel van den dichter R. De Clercq. In een
mooie taal deed de heer J. Lefevre al de schoonheid,
jeugd en frischheid van dezen bundel uitschijnen. De
keurige voordracht van mej. Van Ruymbeke en de
prachtige stem van mej. Billiet bewezen ons ten andere, dat Rene De Clercq's gedichten zoowel tot
voordragen als tot zingen uiterst goed eschikt zijn.
Mechele n. Den Ben November werd een vergadering belegd ten einde over te gaan tot de verkiezing van een voorzitter in vervanging' van wijlen
Dr. Van Fraechem. De heer Edw. de Keyzer, secretaris,
werdaangeduid.
da
artoe
De heer Dr. Herman
Baccaertvolgde hem in zijn ambt van secretaris op
en vervulde dien avondook een spreekbeurt. Hij
handelde over „Klokken en beiaarden in Vlaanderen".
Zijn voordracht werd met belangstelling aangehoord
en verwierf veel bijval.
Op 19 November besprak de heer Karel Peeters
het boek van Lod. deRaet„Over Vlaamsche Volkskracht” en op, 3 December hield de heer Dr. Borms,
onlangs uit Peru teruggekeerd, waar hiji een ambt
als taalleeraar had waargenomen, een bij uitstek belangwekkende voordracht over Peruviaansche toestanden op economisch, sociaal en commercieelgebied.
Nog twee andere lezingen, met lichtbeelden, over hetzelfde onderwerp werden door hem toegezegd.
Op 17 December handelde degunstig bekende too
dichter Aloys Desmet, lee as aan de Lemmensschool,
over „De Geschiedenis der toonkunst", vooral met het
oog op het Gregoriaansche tijdvak. Deze voordracht,
verduidelijkt door voorbeelden op de pianp en door
platen en tabellen opgehelderd, was even boeiend als
leerzaam.
Eindelijk kwam de bekendeRodenbach-vereerder
Dr. Leo Van Puyvelde uit Gent ons op 23 December
spreken over zijn lievelingsdichter. Koren van Gevaert,
de Penaranda, Blockx werden daarbij• uitgevoerd door
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istengild" en liederen
het mannenkoor van het „Cijfer
voorgedragert door mej. Henr. de Keyser en den
heer H. Baccaert.
De beloofde spreekbeurten zijn zoo root in aantat, dat voortaan wekelijks zal moeten worden vergaderd, wat voor den bloei van onzen Tak getuigt.
t3g

•

Postzegelafdeeling.

Onze postzegelafdeeling komt tot mooie ontwikkeling. We stellen ons voor dat het mettertijd jets groots
wordt, dat tot zegen gedijt voor den arbeid van het
Verbond. Maar dan moeten vele n, vooral buiten
Europa ons k rachtig helpen. Hadden we maar
de groote verscheidenheid; vraag' is er genoeg'; zoowe die niet kunnen beantwoorden. Laten
eel
v
onze correspondenten ons daarom in de eerste tijden
van niet gewone soorten, ook bit kleine hoeveetheden, geregeld zenden.
Naar De Ruijter, De Ruijter-portzegels,
Tuberculo se blijven we begeerig titzien. De
beer. Bouman, Ind. stud., Leiden, verblijdde ons
met een partijtje hiervan. Eveneens Dr. Jong te Dordrecht. Zullen niet vele onder de 6000 leden van.
Groep Nederland volgen ? Zullen we niet mogen rekenen op de medehulp van de Groepen Jong Nederland ?
Zwitserlan,d, Oostenrijk kregen een nieuw stet postzegels. Zullen leden in die landen ons niet daaraan
het en ?
Naar Suriname zien we nog steeds begeerig' uit!
Bezendinge n. In dank mochten we bezendingen ontvangen van mevr. Henriette Hoist, Yokohama ; Huysman, Johannesburg; Hollebrands, Pretoria.
Correspondente n. Als correspondenten
meldden zich nog aan: mej. Felicia Otamendi, Maracaibo, Venezuela; mevr. Henriette Hoist, Yokohama,
j apan.
Jong Nederlan d. Mochten we de medehuip
van de Groepen j ong Nederland erlangen,
dan ware er voor Den Haag, Amsterdam, Rotterdam
een zeer doelmatige inrichting te treffen; deze: een
rondschrijven zouden we zenden aan groote firma's,
export- en importhuizen om hunne postzegels voor
ons del of te staan; als onze 'on 'e medewerkers
vanJong Nederland die nu op geregelde
tijden wilden afhalen, dan ware er een mooie oogst
tedoen. Wie van Jong Nederland werken mee?
H. MEERT,
Secretaris Groep Belie.
N. S. Zendingen worden ook aangenomen door
het Kantoor A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg draagt.

ZUID-AFRIKA.
Een belangrijk congres.
Er is einde December in deKaapkolonie een belangtijk congres gehouden. Eigenlijk zijn er drie gehouden, die alle voor onze taal van belang' zijn: van
de Zuid-AfrikaanseOnderwijzers Unie, van de Afrikaanse Taal Vereniging en dan het Hollandse Taalcongtes.
We bepalen ons nu tot het Hoilandse Taalcongres;
vooreerst omdat het de wijdste strekking had; bet
eerste Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres
van Zuid-Afrika, zouden wij 't kunnen noemen. De

Were reden, waarom wij dit congres belang'rijker
achten dan de twee andere, is, dat tweedracht tusschen de broeders er op uitgedelgd is.
In de Kaapsche Educational News van December heette het nog, dat er drie partijen waren onder
de Hollandsch sprekende bevolking: zij die het NederlaWsch in de oude spelling handhaven, zii die
de vereenvoudigde taal hebben aangenomen en zij die
het Afrikaansch tot schrijftaal willen verheffen. "1 egenover een huis zoo in zich zelf verdeeld leek het Engelsch oppermachtig.
Het had er soms wel jets van, dat de volgers van
die drie richtingen weinig voelden voor het een zij
gemeen hadden, maar alleen voor he een hen verdeelde. Op het Hollandsche Taalcongres is de eendracht hersteld, althans tusschen tweepartijen.
Op voorstel van dr. Viljoen, den voorstander van
het vereenvoudigde Nederlandsch, en van dr., Matherbe, den man van de Afrikaansche taalbeweging, besloot het cong'res met algemeene stemmen, de verschillende lichamen, die in Zuid-Afrika voor het Hollandsch ijveren, uit te noodigen afgevaardigden te benoemen voor een bijeenkomst, teneinde tot een vergelijk
te komen. Die lichamen zijn de Z. A. Taalbond, de
Z.-A. Onderwijzers Unie, de Afrikaanse Taal Vereniging, de Unie van Debat Verenigingen, de Afrikaansche Christeliike Vrouwen-Vereeniging.
Dr. Malherbe zei in den loop der vergadering, dat
zijn vereeniging de Nederlandsche taal nog steeds beschouwt als het bolwerk in den strijd voor het bestaan van het Hollandsch in Zuid-Afrika. Zijn vereeniging zou alles doen om het Nederlandsch te be-vorderen. En het congres van de Afrikaanse Taalverenigingi had een commissie benoemd om met de zuster-vereenigingen in Transoranje en Transvaal naar
overeertstemming te trachten in zake de spelling van
het Afrikaansch, welke spelling' — zoo verlangde het
congres het — zoo na mogelijk die van Kollewijn
rnoest volgen.
Er is dus toenadering en belofte van samenwerking
tusschen de man en der Afrikaansche taalbeweging
en van de voorstanders van het behoud van het Nederlandsch als beschaafde taal — en onder hen zijn
in Zuid-Afrika de Kollewijnianen verre in de meerderheid. En die samenwerking is tegenover den sterken viand noodig.
Vermelden wij nog., dat dr. Godee Molsbergen op
het Hollandsche Taalcongres de groeten overbracht
van het Algemeen Nederlandsch Verbond en van de
Vereniging tot Vereenvoudiging der Schrijitaal. Ons
hoofdbestuur zond bovendien een telegrafischen heilwensch.

Oprichting der Afd. Johannesburg.
Uit een brief van den heer D. Krabman:
Zooals u uit bijgaand rondschrifven zien zult is
9 Jan. eene vergadering gehouden van leden van 't
Verbond teJohannesburg, onder voorzitterschap van
den heer F. W. Beyers, lid van het Parlement.
Deze, zoowel als D. Krause, eveneens Parlementslid,
hield een korte, maar krachtige rede ter aanbeveling van ons Verbond. Waar eerstgenoemde hoofdzakelijk wees op de „grootheid" van het kleine Holland, door 't opsommen van el onzer schilders,
staathuishoudkundigen, godgeleerden enz. en breedvoerig stilstond bij het vele wat Nederland voor Europa geweest is, was 't Dr. Krause, die zich meer bij
het A. N. V. bepaalde. Hi hoopte daarin te vinden
een Verbond dat niet laag neer zag op de Afrikaansche taal, die hiji lief had, maar naar hi' uit een door
mij gehouden rede opmaakte, was het Verbond juist
iets waar hi'j naar had uitgezien: Een Verbond, dat
in z'nprogram opneemt den Afrikaner Heide voor
zijn taal in te prenten. En waar dat het geval is,
acht hijs zoowel als advocaat Beyers, de toekomst
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van de Hollandsche taal, zooals die zich ontwikkelen
zal, verzekerd. Eenmaal, zei Beers zal
zal de Hollandsche taal hier evenveel rechten verkrijgen als het Engelsch, maar... Rome is niet op een dag gebouwd.
Ziedaar de korte inhoud hunner redevoeringen. lk
zelf heb ontstaan, doel en streken van 't Verbond uit
eengezet , waarna de notulen van de in December
gehouden comite-vergadering door de aanwezige leden werdengoedgekeurd en aldus was opgericht de
afdeeling „Johannesburg en omstreken" van het Algemeen Nederlandsch Verbond, met het volgende
bestuur:
F. W. Beers lid
lid van het Parlement, voorzitter;
J. P. Jooste, secretaris „Het Volk", onder-voorzitter;
N. K. Huysman, penningmeester; D. Krabman, secretaris; Dr. F. E. T. Krause, Parlementslid; J. Lub,
inspecteur Hollandsch onderwijs; $ A. van den Broek,
procureur.
De Afdeeling felt reeds 65 leden.

OOST-INDIE
Een nuttig werkje.
Een Boekje over ooze Oost,
voor hen die er niet zijn geweest,
door J. H. en H. B. Amsterdam, S. L.
van Looy. Prijs 10 ct., 50 ex. f 2.80.

Met ingenomenheid vestigen wij de aandacht van
onze lezers op het hierboven vermelde geschrift. Het
dankt ziin bestaan aan de samenwerking, van de Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" en de Vereeni„
ging Oost
en West" en is een uitvloeisel van het
bij de besturen van die lichamen bestaande verlangen,
om juiste kennis aangaande Ned. Indict in zoo ruim
mgelijken kring te verspreiden. Vandaar dat de bewerking werd opgedragen aan twee uitnemende deskundigen, die zich bescheidenlijk achter aanvangsletters verschuilen en dat de prijs zoo inatig
werdgesteld, dat een ieder, zonder onderscheid, zijn
kennisdorst kan bevredigen. Inderdaad, hiji zal dien
dorst bevredigd vinden, want het boekje bevat in eenvoudigen vorm en volkomen helderen stij1 antwoorden op al die vragen, die op de lippen komen van
hen, die Inx:lie niet door eigen aanschouwing kennen
,
en er toch hetzij
omdat zij er dierbare verwanten
hebben, hetzij omdat zij er zelf heen willen, hetzij' uit
loutere belangstelling alleen, zoo gaarne wat van willen weten. Hoe men naar Indict komt en eenmaal
daar zijnde zich door het uitgesterkte eilandengebied
beweegt; hoe het er g'esteld is met de warmte, die
in de lage streken wel heel fel is ,
maar toch wel kan
wordengedragen; hoe de huizen zijn ingericht; welke verschillende soortew van menschen er wonen,
hoe
zij gekleed !aan en welke taal zij spreken; welke
voortbrengselen uit het dieren-, planten- en delfstoffenrijkde milde natuur er aanbiedt; hoe het bestuur is
ingericht; hoe men er leeft en welke middelen van
bestaan de menschen van verschillenden volksaard er
vinden, het wordt alles in kort bestek, maar zoo volvolkomen juist uiteengezet.
ledig mogeli*
Een hoofdstukje over het belang dat Indict voor
.Nederland heeft
vormt het besluit. Hierin wordt er
,
op gewezen, hoe het bestaan van Insulinde, ook al
beschouwt men haar niet als een rnelkkoe, aan de
bevolking van Nederland tal van voordeelen verschaft.
De door de schrijvers genoemde voordeelen zijn
hoofdzakeli* van stoffelijken aard. Daarom willen wij
ernog aan toevoegen, dat het bestaan en het voortbestaan van een Nederlandsc daarom
voor Nederland van zoo groote beteekenis is, omdat

het ons de gelegenheid biedt, met onze beschaving,
met onze meerdere kennis en met behulp van onze
taal, de eer van den Nederlandschen naam in het verre Oosten hoog te houden.
Deze slotsom, schoon niet door de geachte schrijvers uitgesproken, moet zich opdringen aan een elk,
die kennis neemt van dit werkje, dat wij, niet het
minst ook dadrom, in veler handen wenschen.

INGEZONDEN.
Aanteekeningen op de Hollanders in Amerika.
Wij zijn voorzeker allen den beer Casson dankbaar. Maar terecht zegt onze hoofdopsteller dat zijn
werk opmerkingen uitlokt. Zoo zou men kunnen zeggen, dat de bewondering voor Nederland hem heat
verleid tot een echt Nederlandschen, misgreep: verdiensten van eigen landgenooten over 't hoofd te zien.
Immers het schotschrift van Washington Irving' is
schitterend weerlegd door den Amerikaan Douglas
Campbell in: The Puritan in Holland, England and
America,
New York 1892.
En daar Nederland nog meer dan door de napraters van Washington Irving,
wordt miskend door de
Nederlanders zelf, acht ik niet ondienstig hierbij te
vermelden, dat er van dit werk een uitstekende vertaling bestaat door den heer J. W. G. van Maanen:
De Puriteinen in Nederland, En eland en Amerika,
Sneek
J. F. van Druten 1896.
,
Amsterdam.
Dr. W. ZUIDEMA.
tAt

Wel eens meer in Belie
geweest!
g
Waarom veronderstelt de heer Meert,
dat ik alleen
in Vlaams-Belie ben geweest, then hiji er kennis van
droeg ? Mijn eerste voetstappen in zijn mooi land
zette ik als kind van acht jaar; later kwam ik er tal
van malen, en de rote steden ken ik bijna alle. In
Vlaamse taalstrijd heb ik belang gesteld sinds de dagen, dat ik als schooljongen in geestdrift kwam door
Conscience's Leeuw van Vlaanderen.
Amsterdam.
Dr. A. A. FOKKER.
Verbetering.
Het woord boujers in het antwoord van den
heer Meert aan Dr. Fokker, zie Jan.-nr. biz. 16 moet
zijn banjer.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Oproep aan Handelaars en Neringdoenden !
De Redactie van Neerlandia verzoekt alle handelaars en neringdoenden, zoowel in Noord- als in ZuidNederland, die bereid zijn wederzijds
in het Nederlandsch hunne zaken te
doen, hun n'aam en adres te zen'den
aan het Kantoor A. N.V. Wiinstraat 81
Dordrecht.
Ingekomen adressen:
Arenthorst, Gebrs.; Uitgevers, Kampen.
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Bakeer & Co., J. J.; Ned. Olie- en Smeerfabriek,
Rotterdam.
Brouwer S.; Matten- en Biezenhandel, Genemuiden.
Dorp, dr. G. C. A. van; Scheikundig Laboratorium,
Katwijk aan Zee.
Huisman & Co.;. Kanitoor voor Schuldinvordering
en Dordrecht.
en Handelsinlichting,
Ketwich, J. H. van; Agentuur en Commissiehandel,
Amsterdam.
Moeys & Co., F. G. Uitvoer en invoer, Nijmegen.
Ramshorst Az., S. van Ned. Dekenhandel, Nijkerk
(Veluwe),
Rhijn, Ph. van; Kleermakersbenoodigdheden,
Smeets, Firma Emmanuel; Graphische Kunstinriepting,
Weert.
Tooneelfonds „Van Hulst", Kampen.
Veenderij en Turfstrooiselfabriek „Klazienaveen", Groningen.
XXXe Ned. Taal- en Letterkundig Congres.
De Regelingscommissie voor het Leidsche Congres
heeft zich de vorige maand gevormd. Het H'ooldbestuur is .samengesteld als volt:
Mr. N. de Ridder, Eere-Voorzitter; Mr. J. E. Heeres, Voorzitter; Dr. J. S. Speijer, 2e Voorzitter; Dr.
L. Knappert, le Secretaris; W. J. J. C. Bijleveld, 2e
Secretaris; D. Hartevelt HaCz., Penningmeester; Dr.
G. Kalff; Mr. J. C. Overvoorde; Dr. A. Kluy,ver;
Dr. P. J. Blok; Mr. J. Th. C. Viruly; Aug. L. Rein-wringer.
Er zijn commissF benoemd voor Ned. Letterkunde, Tooneel en niziek, Ned. Geschied- en Oudheidkunde; Ned. Taal en Onderwijs; Ned. Sambelangen
en Boekhandel; de Geldmiddelen; Ontvangst en teestelijkheden.
Het Congres wordt gehouden van 25 tot 28 Aug.
De leden van het A. N. V. in No ord- en Zuid zullen uitnood;y, Ligen tot deelneming ontvangen. Mogen
velen daaraan gevolg geven in het besef dat de Congressen als Nederlandsche lan.ddagen voor ons Stamleven van groote beteekenis zijn.

Uitstekend, maar late n dan Nederlandsche chocolafabrikanten, • om een voorbeeld te noemen, hun waar
in ons land niet verkoopen met opschriften als: „Dutch
Milk Chocolate" of „Royal Dutch Cocoa is the Queen
of all Cocoas for strength aroma and purity".
In Nederland Nederlandsch!
Hollandsche Sleepvaart.
De „East Asiatic Dredging Company", firmanten
de heeren Ten Bokkel Huinink, Korthals Altes, Van
Thiel de Vries & Co., aannemers van de verbetering
van de haven van Shanghai en normaliseering' van
den loop der Wang-Poe, hebben aan de Hollandsche
sleepbooten „Thames" en „Schelde" het overbrengen
van twee zuig- baggermachines naar het terrein van
hun arbeid toevertrouwd.
Het isgeen nieuwtje in den eigenlijken zin van het
woord, deze sleeptocht naar Shanghai, want verleden jaar reeds hebben dezelfde skepbooten twee an.dere baggermachines naar de Chineesche haven vervoerd. Maar het was toen voor de sleepvaart een record, een reis van 10.000 zeemijlen, en het is daarom weer een evenement.
Gewichtig voor onzen Hollandschen sleepdienst, die
er zijn wereldreputatie, de laatste 25 jaar gewonnen,
mee bevestigt; voor onze aannemers van waterstaatswerken, die er hun faam meegaan vergtooten, your
on en machinebouw, die een aantal van zijn .terke
baggermolens langzamerhand tot de einden der garde
ingebruik ziet.
Want hier is nu alles eens Hollandsch, geen greintje „made in Germany" of er 'ens anders. he baggervaartuigen zijn van Hollandsche werven; de sleepers
ook, en met Hollandsche machines; en de mannen die
in het Chineesche land hetgroote werk tot stand brengen ziin Hollandsche ingenieurs, Hollandsche machinisten en uitsluitend Hollandsche werklieden. Daarom
volgen wij dezen „sleep" met belangstelling op zijn
reis via Algiers, Port-Said, Aden en Sebang. Want
zijn behouden aankomst is een stukje „Hollands welcart" , een zaak van beteekenis voor ons land.
v
(Hbld.)

Nederlandsche Nijverheid.

Ned. Prentkunst.

In het N. v. d. D. is er aanmerking op gemaakt,
dat de Haagsche gemeenteraad het bouwen van een
slachthuis aan een buitenlander heeft opgedragen, onder voorgeven, dat Nederlandsche firma's niet in staat
waren de inrichting te leveren.
Haarlem en Alkmaar worden als voorbeelden van
het tegendeel aangehaald.

Bij het koopen van Kerstkaarten heeft iemand de
ervaring opgedaan, dat men op dat gebied toch wel
iets Nederlandsch kan krijgen, als men maar met
aandrang er naar vraagt. Hij liet zich een Engelsche
in de handen stoppen, maar ging met keurige etsfoto's naar Hollandsche meesters en met het opschrilt
Hartelij,ke Gelukwensch" den winkel uit.
„
Hi' raadt elk Nederlander aan zich rekenschap te
geven van het een men koopt.

Een ander inzender geeft den vol g enden raad, c k
methet oog op de groote werkloosheid:
„Als nu eens iedere handelsfirma na ging, welke
artikelen, die nu uit het buitenland be trokken worden,
door onze eigene landgenooten zouden kunnen vervaardigd worden, hoeveel werk en geld zouden dan
met binnen onze grenzen blijven, die n u het geluk
van buitenlanders verhoogen!"
En een dame schreef o. m.:
„Ms vrouw van een fabrikant heb ik steeds een
open oog voor elke industrie, en het doet mij altijd
zoopijnlijk aan te zien, hoe in de winkelkasten dikwijls voor onxe eigen artikelen zoo klein plaatsje
is ingernimd, terwijl honderdert werkloos door de
straten loo en.
„Aan men dan de schuld ? Aan 't publiek. Aan
't stijthoofdig volhouden aan 't idee, dat alleen goed
is, wat van verre komt.
„Vrouwen uit elken stand helpt met Inv zedelijken
steun de Nederl. industrie. Eischt van law winkelier
Hollandsche artikelen in een Hollandsche verpakking.
Het is zoo gemakkeLijk, maakt het u slechts tot gewoonte, breekt met de oude sleur".

Voorkeur voor eigen nijverheid.
Is nog niet zoo lang geleden, dat voor
1e er Duitsche rijwielen werden aangeschaft.
Tegenwoordig wordt na herhaalde proeven in het
Nederlandsch le er aan het 1-4 onger s' r ij w i e 1,
dus Nederiandsche nijverheid, de voorkeur gegeven.
Aan de Cronin er fabriek zijn thans eenige officie,
ren om deijwiefvervaardiging te bestudeeren.
Geestkrachtig Holland.
De heer DeRoy bestuurslid
, der Nederl. Kamer
van Koophandel en lid der firma De Roy & Mollink
te Pretoria, heeft een reis van zes maanden door
Europa gemaakt om fabrieken te bezoeken, waarvan
zijn firma haar goederen ontvangt.
„Na zijn uitvoerige inspectie is de heer De Roy tot
de overtuiging gekomen, dat hij, als geboren. Hollandsch zakenman, den kop glad niet hoeft te zakken
voor een Amerikaan of een Duitscher of wie ook,
want in 't kleine Nederland wordt een bewonderens.
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waardige bezigheidsenergie getoond, al merken wij
er Hier niet zoo bijzonder veel van, omdat Holland
in zijn reusachtige kolonien zijn rijkste afzetgebied
vindt", aldus schrijft de Volkstem te Pretoria.
Blauwe Bibliotheek.
De heer L. Simons, de ondernemende stichter der
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur heeft
aan zijn opgang makende Wereld- en Ned. BthlioMeek nu weer een Blauwe Bibliotheek toegevoegd,
waarin de beste wereldromans voor 10 cent per deeltje worden geleverd.
Washington en de Hollanders.
Het Bloemendaalsch Weekblad, onder redactie van
Mr. P. Tiedeman, vermeldt, het hoofdartikel uit 't
jan.-nr. van Neerlandia besprekend, de volgende weinig bekende bijzonderheid:
Dezer daglen overleed te Amsterdam de koopman
de heer Nicolaas de Vries, oudste zoon van wijlen
den vroeger welbekenden makelaar in tabak den heer
P. de Vries, en als zoodanig na diens overlijden in
het bezit gekomen van een levensgroot en zeer goed
geschilderd portret van den eersten Amerikaanschen
president. Door familiebetrekking van moederszijde
was de heer P. de Vries in het bezit van het met
het Amerikaansche wapen voorziene portret en bijbehoorende documenten gekomen.
Een en antler was afkomstig van: den Zaanschen koopman K 1 a a s T a a n, die met eenige op eigen risico uitgeruste en bewapende schepen de Engelsche blokkade
van Boston, heeft verbroken en die plaats van het
noodige heeft voorzien. Washington schonk na atloop van den oorlog aan Klaas Taan uit erkentelijkheid voor zijne moedige en gewaagdedaad het porfret en zond hem daarbij een vleiend schrijven. Het
zal ongeveer twintig jaar geleden zijn geweest, dat
onze redacteur, een kleinzoon van den, heer P. de
Vries, een bezoek van afgevaardigden der Holland
Society te New York aan dezen heer te Arnhem bijwoonde, een soort bedevaartgang van die Amerikaansche burgers naar het portret dat ten gevolge van
zulke bijzondere omstandigheden een plaats had gevonden in eene Nederlandsche woning.
Vreemdelingen die Ned. lezen en schrijven.
Nederland van Jan. 1908 bracht een zeergoed
geschreven schetsje van Leopold Bizio Gradenigo,
Ned. Consul te Venetie en Vertegenwoordiger van het
A. N. V.
Het Tsjechsche blad C é s k a St r a z bevatte onTangs twee gedichten van Dr. W. Zuidema ,
vertaald
door C. Dusek predikant te Kolin in Bohemen, en
„
Prelozil J. S."
Wie meer zulke vreemdelingen aanwijst, vervult een
plicht der dankbaarheid jegens hen en bewijst onze
zaak eengoeden dienst.
Ter navolging.
De heeren J. H. & C. W. van Hasselt, kleermakers teRotterdam, zonden aan Neerlandia als bewijs
van hun gezindheid om in het winkelbedrijf ook eigen
taal te eenen hun Nederlandscheprijslijst en Nederlandsch rondschrijven aan hun klanten.
Gymnastiek en Nederlandsch.
Degymnastiek moet volgens hare voorstanders ook
de vaderlandschegezindheid bevorderen. En nu is op
de jongste algemeene vergadering van het N e d e r1 a n d s c h Gymnastiekverbond o. It. besloten een
„team" te vormen, die deelnemen zal aan de Olympische spelen te Londen.
Waarom niet het Nederlandsche woord ploeg?
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Foto Sinterklaasfeest te Colombo.
Bij het artikel van den heer Wagenvoort in 't
nr. vergaten we te vermelden,
dat de foto genort,.'n
werddoor den „burgher"-fotograaf Andre.e.
Den naneef ten voorbeeld.
Uit de Notulen gehouden by de Heeren Gouverneur
ende Raaden van de Provincie van Suriname op Maandagh den 5 Juli 1688:
„Alzoo door de Coloniers ende Ingezetenen alhier
die jets aent hoff comen te versoecken verscheyde documenten tot verificatie haerer Saecke werden overelevert , die in vreemde taelen geschreven syn, het
g
welck eengroote moeyte aende heeren' deser Tactic!
geeft, soo is by desen goet gevonden ende verstaen,
dat van nu in het toecomende geene instrumenten wat
soorte oock soude mogen wesen hoff sullen werden aengenomen dan die geene welcke in de Nederduytsche taele sullen wesen geschreven, ofte getranslateert, ende by faute van dien sullen deselvige telkens affgewesen werden".
Eenplacaat werd hierover uitgevaardigd op 6 An g.
1688door Gouverneur van Aerssen van Sommelsdyck.
Voor de Brusselsche Rechtbank.
Het is een Fransch blad, nietverdacht van Vlaamschg
ezindheid, l'Independance, dat het fejt mededeelt:
Een Boer verschiint voor de Brusselsche rechtbank
en wil uitleggingen geven in het Vlaamsch.
— „Neen! In het Fransch!" eischt de rechter.
De Vlaming, die deze taal niet kent, begrijpt niet
engaat voort in het Vlaamsch.
— „In het Fransch, zeg ik u" valt hem de rechter in de rede. Als hi' ziet, dat 'de Boer die taal niet
verstaat, roept hi'it:u „Ik neem niet aan, dat men
voor mij uitleggingen geeft in het Vlaamsch. Tot binnen acht dagen. Neem eenen advocaat".
Dit voorval bewijst met welken geest van vijandigheid Brusselsche rechterstegenover het Nederlandsch
bezield zijn. Gelukkig, dat de wet-Van der Linden
weldra dergelijke voorvallen voor Brusselsche rechtbanken onmogelijk zal maken.
Nederlandsche Zang.
Uit het zevende verslag van de stichting „Het Leidsche Volkshuis".
Wij vestigen de aandacht op de als Bijlage I achter dit verslag voorkomende list van zich geheel bij
de muziek aansluitende in het Hollandsch vertaalde
zangstukken. Daarin voorgegaan door de Oratoriurnvereeniging te Amsterdam, tracht het Volkshuis het
zingen van Hollandschen tekst voor een Hollandsch
publiek, dat slechts Hollandsch verstaat, te bevorderen. Het stuit daarbij op zeer groots bezwaren. De zangers zijn gewoon in 't Duitsch te zingen en het is moeilijk en kost veel studietijd denzelfden tekst in een andere, zelfs de eigene taal, weer te geven. Bovendien
word! aangevoerd het onmuzikale om, wat in een
bepaalde taal gecomponeerd is, in een antlers uit te
voeren,gelet op het verschil in klankwaarde tusschen
de letters. Dit is waar. Doch waar de Maatschappij
tot Bevordering der Toonkunst Elgar's Dream of Gerontiusin het Duitsch ten gehoore brengt en het klankverschil tusschen Engelsch en Duitsch wel niet kleiner is dan tusschen Duitsch en Hollandsch, mag dit
argument voor volksconcerten niet te zwaar we en.
Begreep men voldoende het gewicht der zaak, alle
bezwaren en moeilijkheden werden ten slotte overwonnen. Hier ligt een waardige teak voor het Nederlandsch Verbond.

Steunt eigen handel en ntiverheid.
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De Holl.-Afr. Liederbundel.

Holns
ladAfrikaanse Liederbundel, door Dr. N.
De
Mansvelt samengesteld, is eindelijk verschenen. Dit is
een heuglijk feit en een feit van beteekenis tevens voor
de ontwikkeling van den Hollandschen zang in , ZuidAfrika. Het Taal- en Letterkundig Con gyres onlangs
aan De Paarl in de Kaap gehouden, heeft de mededeeling van het verschijnen met ingenomenheid begroet en besloten de verspreiding van den bundel te
bevorderen. De eerste exemplaren zijn al naar Luidvolgend
nummer
Mrika. Wellicht dat wijt reeds
in he
van Neerlandia over dezen bundel en de ontvangst,
die hi' in Zuid-Afrika heeft genoten, mededeelingen
kunnen doen.
Nederlandsche plaatsnamen in Belgie.
De er dag'en kon men lezen, dat Nederlandsche
voetbalspelers hebben deelgenomen aan een wedstrijd
te... Malines.
Dit kan moeilijk anders genoemd worden dan kwade wil. Wie weet niet, dat er in Belgie een Mechelen
ligt ? Maar 't is ook wel eens onkunde. De Nederlandsche namen van Belgische steden en dorpen zijn
hier op verre na niet algemeen bekend. Ik zelf was
dezer dagen genoodzaakt, op een brief te zetten:
Jett e-1 e z-B ruxelle s. En daarom zou m. onze
Belgische Groep een goed werk doen door in
Neerlandia een list te plaatsen van de Fransche namen, near 't A B C gerangschikt, en de Nederlandsche er naast.
Uit Londen.
Mr. W.Roosegaarde Bisschop trad de vorige maand
op in Bel Lane, waar de Nederlandsche Koor en
Dramatische Vereeniging' haar reusachtig clubgebouw heeft.
Het Nederlandsch Centraal Comite had hem uitgeno di een lezing met zoeklicht-plaatjes te geven
over Nederland voor de Nederlanders is het EastEnd. Hi' had een belangwekkende verzameling..
Zijn toelichtingen waren zeer zakelijk en herhaaldelijk lokte een luimige opmerking vroolijke toejuiching uit. Een lezing als deze rnoge al niet helpen
om de Nederlanders in Londen dichter tot elkaar te
brengen, zij zal zeker strekken om bij de vele toehoorders de genegenheid voor het vaderland weer
krachtiger te doen opleven.
Mej. Clara van Ijzer gof een drietal nummers voor
viool ten beste,
welke zeer in den smaak vielen.
N. Ct.)

Degroote bedrijvigheid door de meeste naties in
Egypte ontwikkeld niettegenstaande de crisis, de milloenen b.v. door Belie
g
vruchtdragend in allerhande
ondernemingen gestoken, doen zeer pijnlijk de afwezigheid van Nederlaodschen onderniemingsgeest gevoelen.
Depostverbinding met Nederland bled ook dit
jaar uiterst gebrekkig. De lout lit niet aan de tgyptischepost, die uitstekend is, maar aan de Nederlandsche, die niet bij de tasschenliggende staten op goede doorzending wil of kan aandringen.
Klachten bleven vruchteloos.
In januari 1907 werd hier hetgroote Winter Palace Hotelgeopend. Eenstemmig schijnt het oordeel,
dat de inrichting en verdeeling tot de allerbeste der
wereld te rekenen zijn, en 't geheel in alle opzichten een eerste klas hotel is. Daarom is 't zeer aangenaam te kunnen melden , dat de bouwmeester een
Nederlander, onze Consul te Alexandrie, de heer
Leon Stienon is.
L u x o r.
J. H. INSINGER.
Cit
Jaarverslag uit Kansas City.
De hulp van den Vertegenwoordiger hier werd ingeroepen:
1 0. Door betrekking zoekenden.
Hoewel ikgaarne bereid ben om jongelui die hier
in Kansas City komen, bil te staan in het verkrijgen
van een betrekking, het is onmogelip( betrekkingen
voor jongelui te zoeken die schriftelijk solliciteeren.
De betrekking van kantoorbediende wordt ook hier
(op enkele uitzonderingen siecht betaald, het
aanbod overtreft de vraag. Kennis van vreemde talen, zoo noodzakelijk op een kantoor in Holland, is
van weinig waarde hier, en ofschoon de boekhouding
op Amerikaansche manier zeer verschillend is van de
in Holland gebruikelijke Italiaansche methode, toch is
kennis van boekhouden van meer waarde, — kennis
van stenografie (in 't Engelsch) en vlug werken op
de schrijfmachine zijn betere aanbevelingen!
20 . Door een Hollandsche firma in apan.
Het is vreemd dat zoo weinig Hollandsche firma's
belang stellen in rechtstreekschen uitvoer naar 't
Westen van Amerika of invoer uit deze streken.
30. Door twee Hollandsche families, die zich metterwoon in Arkansas gingen vestigen. Zij riepen mien
hulp in voor het doen van de noodige inkoopen.
L. HEYNEKER,
Vertegenw. van 't A. N. V. te Kansas City.

NAGEKOMEN VERSLAGEN
VAN VERTEGENWOORDIGERS.
Jaarverslag uit Luxor (Egypte).
Het bericht van den Vertegenwoordiger te Luxor
moet uit den aard zeer sober zijn. Behalve eene dame te Siout is de Vertegenwoordiger thans de eenige
Nederlander ten zuiden van Cairo, die lid is van
het A. N. V.
De taak van den Vertegenwoordiger hier beperkt
zich dan ook tot het winnen van leden als hi'j in
kennis komt met tloortrekkende stamgenooten, het
geven van inlichtingen aan hen die ze verlangen, en
het mededeelen aan 't Hoofdbestuur van sommige
mindergewenschte toestanden.
Inlichtingen werden telkens voor zooveel mogelijk
verschaft. Meermalen deed zich echter 't feit voor dat
vragen gedaan werden die onmogelijk te beantwoorden waren,
of waarvoor men zich veel beter tot den
Vertegenwoordiger in Cairo zoude gericht hebben.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Hazeu, vroeger 167 Brixton Road, Londen S. W.
A. v. d. BokJr., . vroeger 167 Brixton Road, Londen S. W.
E. Scholten, vroeger 113 Cromwell Road, Londen
S. W.
, vroeger Hoog,
T. H. S.
B. H. Pekelharingleeraar
Delft.
Mr. E. E. G. Joakim, vroeger Breestraat 144, Leiden.
Mej. M. C. Baehrens, vroeger Via San Salvatore 4(),
Lugano-Paradiso.
(thans in Engelsch-Indie).
G. Stout, vroeger
J. A. Putcher, vroeger Adj.-Commies Domeinkantoor,
Paramaribo (thans in Nederland).

Eenige stukken nriseten tot een volgend nummer
blilven liggen.
Red.
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ORGAAN a.7 ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Ilc heb ervaren, dat er overal in de wereld plaats is
voor een Nederlander.
MAURITS WAGENVOORT.

D

: Waar een wil is. is een weg. — Beknopt versiag der Hoofdbestuursvergadering te Antwerpen op 7 Maart door Mr. W. DicKE — Uit
Rosario de Santa Fe door G. A. Gulden — Noord-Nederland: Avg. Verg. van (roep Nederland Van de Afdeelingen Het daghet in het Zuiden. —
Zuid-Nederland : Bericht. In 1lemor am Liederavonden voor het Volk. Uit de Takken. Postzegelafdeeling — Zuid-Afrika : Consul, ,eneraal
Knobel en Nederlanders te Johannesburg. Afrikaansch Hollandsch. Berichten. - red. Oost-Indict: Een werkzame Afdeeling. — West-Indict: Km stavond te Paramaribo. — I ed. Anti g en : X an het ( , roepsbestuur — Ingezonden : Neerlandiana, door J Rasch. --Allerlei en Nededeelingen. —
BuvoEGsEL: Nieuwe I eden — Adressen.
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De aandacht der leden van Groep
Nederland wordt gevestigd op de
aanvulling der dagorde voor de
Mg. Verg te Amsterdam, zie blz. 39,

Waar een wil is, is een weg.
Ons straatleven toont bedenkelijke verschijnselen, wij
Nederlanders weten het alien. En tegenover de er ernis, die zij bij den vreemdeling wekken, stellen wij
onze schaamte; wij trachten niet te ontkennen ; het is,
zoo. Het baldadige opzet bestaat en oak bestaat het
feit dat hetgezag er dikwijls machteloos tegenover
staat. Onsgezag weet zich niet altijd voldoende te
doengelden en het publiek onthoudt het dikwijls zijn
afdoenden steun.
Maar zoek niet in de straatjeugd alleen de schuld
van het euvel. Wij, Nederlanders, hebben de straatjeugd, die wij zelf hebben gekweekt. En zoek niet in
hetgezag alleen het kwaad •; dat is gebonden aan wet
en voorschrift, en ieder yolk heeft wet en voorschrift
naar zijn eigen aard. En ons publiek, het is het publiek dat wij verdienen. De verschijnselen van tuchteloosheid bij ons yolk zijn zooals zij zijn, omdat de
groei van ons yolk niet altijd even oordeelkundig is
geleid. Zij, die bijtijds hadden moeten ingrijpen, zijn
zelf te veel Nederlandergeweest om het van harte en
ook om het verstandig te doen. Het bewijs daarvoor
is, dat de klachten over onze tuchteloosheid zoo oud
zijn als ons yolk zelf, en dat onze regeeringen van
stad en land zich eeuwen lang hebben uitgesloofd in
het telkens op nieuw uitvaardigen van strenge straffen
teen steeds dezelfde overtredingen. Zij wisten te verbieden, maar bij de toepassing ging de natuur boven
de leer.

ellende. Men wist het wel wat er van kwam of kon
komen, maar 't was nu eenmaal zoo. Tot de strijd er
teen be on stelselmatig en met bewustheid. En nu
verdedigt niernand het vele drinken meer. Zoo zijn
wij, nu het wereldverkeer ons de oogen heeft geopend,
ons bewustgeworden, dat veel in ons straatleven een
openbare schande is. Wij wisten het wei, allang, maar
in ons heele yolk is eindelijk gegn:eid de overtuiging
dat het zoo niet langer kan. En nu is als een eerste
stap, in eene vergadering te Utrecht, den 14en dezer,
een bondgenootschap tot stand gekomen tusschen een
vijftigtal vereenigingen in ons land, die voorloopig
onder de leiding van ons Verbond, samen willen werken totgeleidelijke verbetering van den toestand. Een
bondgenootschap is gesticht, niets meer. Eenheid dus
van wil Dat is nog maar een begin, maar dat begin
moest er zijn. En van zelf gekomen is het niet.
* *
*

* *
*

Wij moeten hebben vertrouwen, in ons zelf en in
ons yolk. Want de kern van ons yolk isgaaf en de
bewijzen zijn voor het grijpen, hoe bij ons de massa,
wel verre van onhandelbaar te zij,
n een toonbeeld kan
wezen van orde en tucht Ons huiselijke leven, onze
woning, onze kalme aard, zij getuigen er van. zoo dat
ons y olk er in den vreemde om wordt bewonderd.
En wij moeten ons hoeden voor overdrijving„
zoowel in onze beschouwingen over den toestand — die
is voor een• deel internationaal — als in onze verwachtingen van wat bij samenwerking van de moest verscheiden vereenigingen, in dezen kan worden tot stand
g
ebracht.
Maar voor alles moeten wij, Nederlanders, ons onthouden van eene hooghartige veroordeeling der verschijnselen, waarvoor wittoch alien, zelf of door onze
voorouders, meer of minder aansprakelijk zijn.

Hetgaat er mee als met het drankmisbruik. Eeuwen
lang is er te veel gedronken, met al den aankleve van
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Beknopt verslag derVerg. van het Hoofdbestuur
1908 te Antwerpen.
op Zaterdag 7 Ma
Aanwezig: mej,. E. Baelde en de heeren Dr.
W. Dicke, secretaris, Prof. dr. Paul FreBoeke, Mr. 'W
dericq, Pol. de Mont, Dr. J. J. A. Muller Dr. M.
Rudelsheim (pas verkozen Hooldbestuurslid voor
Groep Belgie).
Afwezig met kennisgeving de heeren H. D. H.
Bos000m, A. C. v. d. Cruyssen, Mr. C. Th. van
Devenler, P. Delgeur, Dr. H.' J. Kiewiet de j onge,
H. Meert, J. M. Pijnacker Hordijk, Mr. dr. C. t.
h och, J. D. Baron van Wassenaer van Rosande en
Sc
J hr. Mr. J. L. W. C. von Weiler.
De vergadering wijst den heer Dicke tot waarn.
voorzitter aan.
Deze opent de bijeenkomst met zijn leedwezen uit
te spreken over het feit, dat Dr. Kiewiet de jonge
verhinderd is deze vergadering te leiden.
De heer Dicke roe at vervclgens het welkom toe
aan Dr.Rudelsheim, die voor de eerste maal als
hoofdbestuurder optreedt. Spr. hoopt op zijn krachtie medewerking ten bate der gemeenschappelijke belangen.
De heer Rudelsheim dankt voor die woorden.
Punt I. De notulen der vorige vergadering worden onveranderdgoedgekeurd.
Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen,
o. a.:
Se.brijven van den Min. van Binnenlandsche Zaken,
waarbij voor het jaar 1908 weer een regeeringssteun
van f 3600.— wordt toegezegd.
De vergadering begroet dit nieuw bewijs van sympathie der overheid met ingenomenheid.
Schriiven van den heer P. G. C. von Geusau, mededeelende de oprichting van den Tak Bloemfontein.
Gewezen wordt op de groote belangrijkheid dezer
gebeurtenis en het verblijdende feit dat Z.Ed. oudPresident Steyn het eere-voorzitterschap heeft wthen
aanvaarden, zoodat de stichting dezer Zeltstandige
Mdeejing in Zuid-Afrika weer een stap nader is tot
heroprichting der Groep Zuid-Afrika.
Schrijven van de Groep Ned. Antillen met hartelike dankbetuiging voor de tocgezegde ondersteuning.
Tevens verzoekt de heer J. A. Smjders Jr., Ciroepssecretaris, nog 100 portretten der Koningin te mogen ontvangen, omdat niet aan alle aanvragen kart
worden voldaan.
De vergadering besluit deze kosteloos toe te staan.
Schrijven der Groep Suriname, insgelijks met dankbetuiging voor den toegezegden steun, uitgetrokken op
de begrooting van 1908.
Dankbetuiging van de Kamer van Koophandel te
Smyrna voor de jaarlijksche bijdrage, rot f 25.—.
Schrijven van het Hoofd-Comiteit van het XXIXe
(Brusselsche) Ned. Taal- en Letterkundig Congres
met deverslagen uitgebracht door de commissien tot
uitvoering van besluiten, met verzoek deze verslagen
te willen doorzenden naar de inrichtings-commissie
van het XXXe (Leidsche) Congres.
Aan dit verzoek isgevolg gegeven.
Schrijven van den Consul-Generaal der Nederla n.den te Antwerpen, reeds vroeger behandeld, inhoudend een tweeledig verzoek: le. de stichting eener
Ned. boekerij te Vilvoorde te willen overwegen; 2e.
idem om een boekenzending voor 't gesticht te Oheel.
Het eerste verzoek is in handengesteld der Groep
Belg,ie, omtrent het tweede zijn onderhandelingen gevoerd met Ds. Van Dissel te Stratum en Dr. Van
Everdingen, den secretaris der B.-C. te Rotterdam,
met het gevolg dat aan den wensch kon worden voldaan.
Begrooting der B.-C., in ontvangst en uitgaaf
f 4500.— bedragend. Goedgekeurd.
Schrijven van de Ned. Ver. ,Dutch Club" waarin
deze verklaart voor het lidmaaischap van het A. N.
V. te bedanken „om het werk van den penningmees-

ter teverminderen". Nog verklaart het bestuur dat
door de vereeniging aan de Vertegenwoordigers
het A. N. V. te Londen niets in den we g zal wordengelegd".
Mededeeling! der stichting van den „Ned. Bond
voor Lichamelijke Opvoeding".
De voorzitter van 't A. N. V. is uitgenoodigd zittins te nemen in den Raad van Bijstand en lreft dit
aangenomen.
Punt III. Herziening van het Huish. 'Reglement
der Alg. Verg. Uitgesteld tot een volgende vergadering.
Punt IV. Van huishoudelliken aard.
P u n t V. Van vertrouwelijken aard.
Punt VI. Benoeming en ontslag van Vertegvwoordigers.
Jozef Bex te San Thome (West-Afrika). Stukken in
handengesteld van 't Dag. Bestuur.
J. H. Mekenkamp, Salzbergen (Duitschland).
wacht wordt op bevestigend antwoord van den candidaat.
Louis de Waal, voorgesteld door den Vertegenwoordi er H. C. F. Dates te Santa Fe (Zuid-Amerika).
In handengesteld van het Dag. Bestuur.
Punt VII. Propaganda in het Buitenland.
Veel Nederlandsche Vereenigingen in het Buitenland zijn niet aangesloten, weten zelfs niet van. het
A. N. V. Zoodra er een Ned. Ver. wordt opgericht,
zooals nu weer te Madrid, dienen we er onmiddellijk bij te zijn om aansluiting te verkrijgen. Te CostaRica zijn ze(er 100 Nederlanders, maar gem is
aangesloten. Hamburg telt tienduizenden Ned. inwoners, main 't A. N. V. kent men er n,auwelijks. .Een
stelselmatige propaganda client in dezen opgezet -en
ook het p etal Vertegenwoordigers kan zeer uitgebreid
worden. Persoonlijk bezoek zal 't meest uitwerken.
Wordt besloten een onderzoek in te stellen en een
der volgende Hoofdbestuursvergaderingen een plan
voor te le en.
Punt VIII. De Ned. kerk te Petersburg: Van
vertrouweliiken aard.
Punt IX. Van vertrouwelijken aard.
Punt X. Constantino el.
De Afdeeling Constantino el verzoekt op de lijst te
wordengeschreven van de Vertegenwoordigers van het
A. N. V. in het buitenland, die het weekblad „Handelsbelangen'.' van het Min. van Landbouw, Handel
en Nijverheid ontvangen en aan dit Min. handelsinlichtingen verstrekken, daar een en ander zeker zal
bijdragen tot bevordermg der betrekkingen tusschen
het Oosten en Nederland.
De 7 e maatregel echter geldt alleen de vertegenwoordigers. Voor uitbreiding tot Zelfstandige Afdeelinen moet eerst aan den Minister worden geschreven. Aldus besloten.
Punt XI. Handelsaangelegenheden.
Zoo nu en dan wordt de hulp van het Alg. Ned.
Verbond ingeroepen voor handelsinlichtingen. Zooveel
doenlijk werden goede adressen verschaft. Er bestaat
altijd gevaar, dat men arts di wordt. De vraag is
nu, moet het A. N. V. daarmee voortgaan.
De vergadering is van oordeel, dat het beter
it
zich niet mee in te laten.
Het Bestuur zal voortaan alle vragen op halide...1sgebied overbrengen aan een daarvoor it to bestemd Bureau voor Handelsinlichtingen, dat van den
heer Kamerlingh Onnes te Amsterdam.
Punt XII. Kamervan Koopha\ndel te Johannesburg.
Dezepas opgerichte Kamer vraagt steun aan het
A. N. V. Besloten wordt als lid toe te treden voor
f 25.— 's jaars.
Punt XIII. Vlaamsch Handelsverbond.
Dit verbondgaat uit van het recht, dat de kooper
zijn eischen kan stellen en de Vlamingen aldus veel
kunnen doen voor hetgebruik van het Vlaamsch in
den handel.
De zaak is flink aangepakt en vindt reeds veel bij-.
val. Groep Nederland verleent in dezen medewerking
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door waar het kan de Noordnederlanders aan te
spbren met Vlaanderen hun zaken in het Nederlandsch te doen.
Punt XIV. Propaganda in Fransch Vlaanderen.
en
Zeer belangrijke mededeelingeo. worden gegev
ever deze streek. Aan dezen verwilderden tak van
is wel lets te doen. Men beginne met
den Ned.. S
zedel Then steun en het zenden van boeken.
o ten wordt dat het Hoofdbestuur in dezen de
Besl
noodige stappen zal doen in overleg met Groep BelgiE, indien Groep Nederland zich daarmede kan vereenigen.
Punt XV. Briewisseling ttrsschen Ned. VI. en
aid-Afr. jongelieden.
Besloten wort dit punt tot de volgende yergadering aan te hoi den.
Punt XVI. _Ned: hid. Tooneel.
Groep N. 0. I. heeft aan het Hoofdbestuur een schrijven gezonden, waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat het A. N. V. den heer Kimmel bij de
oprichting van. het N. I. Tooneelgezelschap steune.
Van de afgevaardigden voor Indie is een praeadvies ingekcmen, waarin voorgesteld wordt te antwoorden, dat zoolang de heer Kimmel zich nog niet
tot het A. N. V.gericht ,heeft, weinig of niets kan
wordengedaan. Zedelijke steun kan worden toegezed mats
mits er waarborg is dat het gezelschap goede
Ned. tooneelstukken zal opvoeren. Aldus besloten.
n t XVII. Groepi Suriname. Van, huishoudelijken aard.
Punt XVIII. Neerlandia. Van huishoudelijken aard.
Punt XIX. Vrijstellingen voor vreemde studenten
bij de tandartsexamens in ons land.
Van onzen Vertegenwoordiger te Philadelphia is
namens zijn merle-studenten een verzoek ingekomen of
het Hoofdbestuur ziin invloed wil aanwenden om
aan hen de vrijstellingen te waarborgen, die volgens
de wet h. i. kunnen worden verleend.
Besloten wordt dat het Hoofdbestuur een onderzoek zal instellen.
Punt XX. Samenwerking met „Onze Vloot".
Uitgesteld.
Punt XXI. Hollandsch Gezelschap te Berlijn.
Van vertrouwelijken aard.
Punt XXII. Draagteeken ' A. N. V.
Op een vraag in Neerlandia hoe de leden er over
dachten, kwamen slechts vier antwoorden in, uit
Zaandam, Spa, Johannesburg' (met teeket*ig) , en Indie (met teekeningl.
De vergadering, dankbaar voor de moeite die enkele leden zichgetroost hebben, is van oordeel dat
de tijd voor zulk een draagteeken, in het Verbond
nog niet nip is en blijft het gevaar voor misbruik,
in he t Buitenland vooral, niet denkbeeldig vinden.
Punt XXIII. Reisboek 1908. Uitgave , Morks &
Geuze.
Besloten wordt van dit boek, dat in Mei zal verschijnen een 2500 ex. aan te schaffen, mils de firma
g
ze teen
een vergoeding van 5 cts. wil aistaan en
Groep Belie zelf voor verspreiding onder hare leden
zorg dragen.
Ook aan de andere Groepen, Zelfstandige Afdeelihgen en Vertegenwoordigers zal een gedeelte wordengezonden.
Na rondvraag, die tot enkele opmerkingen en wenken aanleiding geeft, wordt de vergadering gesloten.
De Algemeene Secretaris,
Mr. W. DIC K E.

Steunt en bevordert

•• ••

eigen Handel en Nijverheid!
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Van ooze Vertegenwoordiging
in het Buttenland.

Rosario de Santa Fe, Jan. '08.
Aan
het Hoofdbestuur van het Al g. Ned. Verbond,
Dordrecht,
In voldoening aan uw verzoek, gedaan in uw
schrijven van Febr. 1906, No. 6., heb ik de eer hierander vers13g uit te brengen omtrent het een in bet
jaar 1907 door mij als Vertegenwoordiger is verricht,
en een overzicht tegeven van den toestand in mine
omgeving in verband met de belangen, die uw Verbond behartigt.
Vele brieven van handelsfirma's in en buiten Nederland werden door mij ontvangen en de daarin gevraagde inlichtingen verstrekt.
Nederlanders, meest jongelieden in den handel werkzaam, die zich bij mij aanmeldden, stond ik met raad
ter zijde en voorzag hen van aanbevelingen, waardoor ik het genoegen had de meesten in een hun
werkkring geplaatst te zien.
pa
Van de Boeken-Commissie mocht ik eene bezending
boeken ontvangen, waardoor ik eene Boekerij kon
openen, die, geplaatst in mijn kantoor en een avond
per week voor het publiek geopend voor het uitgeven van boeken, zich in eengestadig gebruik mag
verheugen.
De verjaardag van. H. M. de Koningin werd, evenals vorige jaren, ook dit jaar door de in Rosario aanwezige NederlInders met opgewektheid gevierd. Dit
feest stond onder leiding van eene uit leden der Nederlandsche Kolonie gekozen, en onder min voorzitterschap staande blijvende kestcommissie.
Eengroot aantal der Kier wonende Nederlanders
zijn leden van uw Verbond, en alien spannen zich
zeer in om het doel van het Verbond zoo veel mogelijk te bevorderen.
Het ledental onderging dit jaar eene uitbreiding.
Zeker 90 % van deed
len behooren tot het personeel
van den beer Jac. van Haaren, uitvoerder der waterbouwwerken aan de haven alhier, en daar deze werken ten einde loo p en werd het afgeloopen jaar zeer
weinig personeel van Nederland uitgezonden.
Ten behoeve van de kinderen van genoemd personeel wordt op kosten van den beer Van Haaren eene
school in standgehouden, waar door een Nederlandsch onderwijzer gewoon lager onderwijs, gelijk
aan dat in Nederland,wordtgegeven.
G. A. GULDEN,
Vettegenw. van het Alg, Ned. Verbond.

Noord-Nederland.
Algem. Vergadering van Groep Nederland.
De jaarvergadering zal ditmaal plaats hebben te
Amsterdam op Zaterdag 28 Maart in
het American-Hotel, Leidsche Plein.
Ingang: Marnixstraat.
Zie voor de punten van behiandeling het Febr.-nr.
blz. 26.
Nagekomeo voorstellen.
1. Van Afdeeling Amsterdam.
De Groep drage bij aan het Potgieter-gedenkteeken.
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Van de Amsterdamsche Studentenafd. (G. U.):
2.
De vergadering draagt het Oroepsbestuur op
die stappen te doen, die noodig zijn 0111 het
Coer's Liederkoor te doen worden Liederkoor
(van Groep A) van het A. N. V. zonder dat
hie door aan (de Groep) het A. N. V. geldelijke
verrlichtingen worden opgelegd.
N.S. De Utrechtsche Studenitenafd. steunt dit
voorstel „met den meesten aandrang".
Dezevoorstellen kunnen alleen in behandeling komen, wanneer drie vierden der aanwezige stemmen
beslissing wenschen (art. 16, laatste lid van 't Groepsreglement),.
Vocsrdrach t.
Deheer J. van der Elst van 's Gravenhage zal
spreken over „Onze Vloot".
Wellicht wordt nog een ander Nederlandsch onderwerp beir ndeld.
Het bestuur is hierover nog in onderhandeling met
enkele sprekers.
Verbetering.
Onder de candidaten, voor Groepsbestuurder staat
Mr.S. R. Steinmetz te Leiden, lees Prof. mr. S. R.
Steinmetz, Amsterdam.
Prof. dr. J. Wolter schreef: Daar ik de vergaderingen van het Groepsbestuur onmogelijk kan bijwonen, vind ik beter dat een ander mijn plaats inneemf, mocht ik desondanks worden herbenoemd, dan
zal ik mij aan die herbenoeming onderwerpen.
Het Bestuur spreekt den wensch uit, dat alle Afdeelingen afgevaardigden zullen zenden en vele leden
vanhet A. N. V. de vergadering als belangstellenden
zullen bijwonen.
Voor den gemeenschappelijken maaltii d, waaraan alien dringend worden uitgenoodigd
deel te nemen, kan men zich u i t e r l ij k 25 Maart
doen inschrijven bij den heer S. van L i e r Ez.,
Secretaris der ontvangende Afdeeling, N a ssauka de 358, Amsterdam.
Priis f 2.50, zonder wiin.
Ook dames van leden kunnen zich doen inschrijven.
De dag wordt besloten met een gezellige b ijeen k o m s t, aan te bieden door de Afd. Amsterdam.
Indien afgevaardigden of leden in het AmericanHotel willen overnachten is hetgewenscht daarvan
vooraf kennis tegeven eveneens aan den heer S. van
Lier, die bereid is kamers te bespreken.
De Secretaris van Groep Nederland,
C. VAN SON.

Van de Afdeelingen.
Alkmaar.
Op aanstichting van Dr. J. W. Wicherink is te Alkmaar een Jongeliedenafdeeling gesticht met 65 leden.
* **

Amsterdam, Jongeliedenafdeeling.
Tot bestuursleden in de plaats van mej. H. I. Mul
en de heeren D. J. Rigterink en J. H. de Man, zijn
gekozen de heeren C. Glerum, penningmeester, C. H.
Delprat en Th. A. Wieten.
***

's Gravenhage.
Voor deze afdeeling gal het Zu; d-Afrikaansch Kwartet Maandag 2 Maart een welgeslaagden Voordrachten Liederavond.
* **

's dravenhage, Jong Nederland.
De vorige maand is de oprichtingsvergadering dezer
afdeeling gehouden.
Tot bestuursleden werden gekozen de dames N.
Brunt en N. Bilheimer en de heeren Jan Greshott,

voorzitter; A. Schtirmann, secretaris, Archimedesstr.
129; J. Hammelburg, penningmeester; J. Auer en M.
G. Fabius.
* **

Groningen.
Tct penningmeesteres der afdeeling Groningen is
benoemd me'. B. Vos, Nieuwe Boteringestraat 28, tot
secretaris Mr. A.Rombach, Heereweg 51.
* **

Haarlem.
Tot bestuursleden van deze aideeling zijn benoemd:
de heeren J. D. Rutgers van der Loeff, voorzitter; H.
Ph. de Kanter, secretaris; J. C. A. Croin, penningmeester; Mr. F. G. Schalkwijk, als gewoon bestuurslid.
* **

Haarlem,Jong Nederland.
Tot bestuursleden ziin gekozen: de heer E. L. E.
Bakker, voorzitter; mej. D. van Ommeren, N i e u w e
G r a c h t 1, secretaresse; P. J. van Mechelen, le
penningmeester; M. van Crevel, 2e penningtneester.
* **

Leeuwarden.
Het bestuur is thans samengesteld uit de heeren:
A. de Weerd, voorzitter; JanR. van der Moer, secretaris-penningmeester; mevr. A. van Valkenberg—
Gerdes Oosterbeek, mej. S. Tigler Wybrandi, mej. R.
Visscher en de heeren R. Buisman en D. van Horn.
o
* **

Leiden.
Het adres van den penningmeester dezer afdeeling
is geworden: Dr. G. J. Boekenoogen, Rijn- en Schiekade 122.
Het Zuid-Afrikaansch Kwartet trad hier voor de
beide Afdeelingen van het A. N. V. den 19en Maart op.
* **

Schiedam.
De Vlaamsche dichter Rene de Clercq heeft met de
heeren Van der Stap, van Rijswijk (zang) en J. P. J.
Wierts, van Delft (begeleiding), de vorige maand voor
de leden der afdeeling Schiedam een liederavond gegeven, die veel bijval vond.
De Sch. Crt, schreef o. m.:
De afdeeling van het Alg. Ned. Verbond heeft de
loffelijke gewoonte, nu en dan Vlamingen uit te noodi en in Schiedam op te treden en ons met de werken der Zuideliike Nederlanders bekend te makers.
Op die wijze wordt het doel van het Verbond bereikt:
het bewustzijn te versterken, dat onze tnoedertaal ver
over de grenzen van ons land leeft en zich zooals in
Zuid-Afrika tegenover het Engelsch, in Belie tegenover het Fransch, niet alleen handhaaft, maar ook
aan invloed wint.
Over den heer Wierts als toonzetter van Vlaamsche
liedjes wordt met waardeering gewag gemaakt.
* **

Zaanstreek.
De heeren E. A. Veen en He me Vis zijn als bestuursleden vervangen door mevr. A. C. Veen-Brons,
secretaresse en den heer G. Jans.
Van het Afr. volkslied, „Hul sal dit tog ni krijg'
ni" zi;n bij het bestuur dezer Afdeeling zangpartijen
verkrijgbaar teen 2% cent.
OA4

Het daghet in het Zuiden.
Voor de leden der Maastrichtsche Vereenigiing „Ontwikkeling en Oefening" hield Maandag 17 Febr, de
heer Guilt. Pinckaers, werkend lid, eene lezing over
„De Nederlandsche Taal". Spreker had zijne voordracht in drieengesplitst, n.l. 1. Gebruik van vreemde woorden in het Nederlandsch; 2. De Strijd der
Vlamingen; 3. Het Algemeen Nederlandsch Verbond.
In het eerstegedeelte somde spreker een groot aantal vreemde woorden op, die den lachlust niet weinig
opwekten. „De Strijd der Vlamingen" werd meer op
geestdriftige wijze behandeld, terwijl bij punt drie
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eene uiteenzetting werd gegeven over het doel en de
wijze van werken van het A. N. V. Vooral wees
spreker erop, dat deze vereeniging reeds in vele landen en alle werelddeelen olWer-atdeelingen of vertegenwoordigers buil, ook in alle Nederlandsche provindui uitgenumen Noord-Brabant en Limburg. *)
De voorzitter bedankte spreker voor zijne boeiende
lezing, waarmee de vergadenng vclkomen instemde.
Van degelegenheid tot debat en het stellen van vraen werd een druk gebruik gemaakt.
g
Het bovenstaande ontleenen we aan de L i m b u rger Koerie r. Van andere zijde wordt ons nog
meegedeeld:
Na affoop der lezing stelde de secretaris der club
(de heer SchOpping, commies ter gemeente-secretarie).
voor, cm voor de club een abonnement op Neerlandia te nemen door toe te treden tot het A. N. V.
het een de algemeene goedkeuring wegdroeg.
Verder werd op voorstel van den secretaris, overg
enumen door den voorzitter
den leLer verzocht
zijn lezing ncg eens te houden voor een rooter gezelschap. Tevens stelde de secretaris voor om bij invloedrijke personen het A. N. V. aan te bevelen om
zoo tmgelijk tot oprichting van een afdeeling Maastricht te kunnengeraken.
*) Spreker ver at Zeeland en Dren,te.
Wiehelpt mee om deze provincien voor 't A. N.
V. te veroveren, althans er een voorpost te vests en ?
Red.

Zuid- Nederland.
Mg. Verg. van Groep Belie.
por DeJaarlijksehe Al ern. Verg., teen
15 Maart aangekondigd, is verdaagd tot
Zondag April te Antwerpen,10uur'smorgens in de Trouwzaat ran het Stadhuis..
Voor de dagorde raadpktg,: men het Februarinummer blz. 30.

t3g
In memoriam.
De voorgaande maand is ons weer een beschermend lid ontvall_n. Me,,r. Herem_Ins te Gent, gestoryen in den ouderdcm van 90 jaar, weduwe van wile
Prof. Heremins, met wien in 1854 voor het eerst
weer na 1830 de Nederlandsche taal haar intrede deed
in de Hoogesch pol van Gent; waar aangesteld werd
— met Serrure — om een leer an in de Cieschiedenis der Nederl. Letterk. tege,en. Li' was de dochter
van &liter J. F. De Hoon, een verdienstelv laamsch
schrij,ier en de schoonLuster van den dichter K. L.
Ledeganck. Zij was een kloek-Vlaamschgezinde vrouw,
die daarvan blijk gaf door hare werken. Jaarlijks
schonk ze aan het Willems-Fonds de noodige gelden
om de leerlingen der Gattsche weezenhuizen en van
het Athenaeum, die zich in het Nederlandsch onderschAlden, te bel ponen. De „Herem .tiszonen" Vlaamschgezinde leerlingen van het Athenaeum van Gent, nu
aangeslotn bij het Alg. Ned. Verbond als aideeling
•„Jcnt,2- V1 ianderen", verlie7en in haar een milde beschermvrouw. Aan het Willems-Fonds vermaakte ze
voor haren dood een som van 2500 frank.
Aan degeachte familie — Mr. H. De Hoon, de
voorzitter van het Brusselsche Congres, was haar
Reef — bieden we de betuiging onzer deelneming in
haren rouw.
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Liederavonden voor het yolk.
Wie, die eenigszins met het doen en laten van het
yolk bekend is weet niet hoe laag het lied staat waarmee het uiling geeit aan zijn lust tot zingen in oogenblikken dat het zichde zware dagtaak wat lichter
wit maken, of zijn vreugde wii te kennen geven over
de vrije stonden waarover het beschikt `?Sentimenteele
liefdeliedjes, tranerige romances, verschrikkelijke moordgeschiedenissen zijn nog niet eens de ergste specimens
van het volkslied, wanneer wij weten hoe daarnaast
hetplatste, het gemeenste, het dierlijkste welig tiert.
Zie op kermissen of op marktciagen zoo een roe
je volksmenschen staan luisteren Haar de slepencie melodien van Lederen, die heeten Lena de Bed elaresse, Bertha de verlatene wees, ten
huwelijk met een -stervend meisje, D e
arme weduwvrouw, De stervende jo ng elin g, enz. en zie ze genoegen scheppen in een
gedicht als het volgende, gevloeid uit de pen van
mid. Ellegiers, de talentvolle wederheltt van den heer
Ellegiers, die samen met zijn vrouw als liedjeszanger
kermissen en jaarmarkten afloopt:
1k was laatstmaal als chique 'on en
Naar 't balgegaan, het was er net,
'k Maakte daar menig bokkesprongen
1k stond er voor ja, chic en net.
't Duurde niet lang, als ik vast schaarde
En vrueg ten dans, een meisje thans
Ook haar maargauw liefde verklaren
Zij sprak .Mijnheer, ik dank U voor de eer.
Refrein.
'k Dank U, en mercie, mercie, mercie
Wilt U nietgeneeren
Of niet weer probeeren
'k Dank U, en mercie, mercie, mercie
'k Heb eenen die 'k geerne zie
'k Dank U en mercie.

en zoo voort, vier strofen lang met een steeds ver
schillend refrein.
Als folkloristische bijdragen stellig niet van belang
ontbloot, zijn zulke liederen, — en waren het nog
maar zulke alleen, — nietgeschikt om den smaak
van het yolk maar eenigermate te zuiveren. yonder
karakter, zonder eigenaardigheid, zonder eenige innerlike waarde zijn zij hoegenaamd niet in staat om
sets in hetgemoed en in den geest van het yolk wakker te roe pen terwijl de wijze, — meestendeels een
Fransch, maar ook wet een enkelen keer een Duitsch
tingeitangeldeuntje, — waarop de woorden pasklaar
gemaakt worden, alien nationalen eigenaard mist.
Hoe dikwijls werd door hoogerstaanden met de
wensch uitgedrukt verbetering in den treurigen toestand waarin het volkslied verkeert te brengen! Ens
zij die er zich voor inspanden namen werkelijk een
zeer moeilijke taak op zich: want zij bonden den,.
strijd aan teen sedert tientallen van jaren ingekankerdegewoonten, teen een die ingewortelden slechten smaak. Moed, veel wilskracht engeestdritt, een
stevige hoop in de toekomst waren daartoe noodig.
Van Frankrijk ging die beweging voor de veredeling van den volkszang uit; van daar kwam zij in
ons land en te Gent was het dat het Willemsfonds
in 1903 een begin maakte met zijn liederavonden, van
waar die beweging naar Antwerpen oversloeg om
door den Antwerpschen Tak van het Algemeen
N e d e r 1. Verb o n d te worden aangevat. Het is
aan die laatste werkeng dat deze maandkroniek zal
gewijd zijn, ondat zij te Antwerpen misschien wet met
den meest practischen zin werd ondernomen en het
verst werd doorgedreven, omdat zij er werkelijk populair aan het worden is en er den off-cieelen steun,
dat is dus de hoogere goedkeuring, rnocht verwerven
van het bestuur derprovincie en der stad Antwerpm
Hoe zou zoo eenpoging doodgeloopen zijn, in-
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dies niet enkele krachtdadige personen, bezield met
het heilig vuur,
de leiding er van in handen hadden
genomen! En daarom moet in de allereerste plaats
een warme hulde wardengebracht aan de ontwerers van het plan bier ter stede, de heeren Leo en
P
Albrecht Boucherdie
dieweldra flinke medewerking
mochten vinden vanpersonen als de heeren Rene De
Bock, den volijverigen secretaris van het werk, Edward Schiltz, denpractischen penningmeester, Julius
Schrey, den muzikalen leider, en Julius Benoit, den.
pianist, — die later vervangen werden door de heeren Karel Candael en P. Crespin, — welke alien belang.
loos hun tijd en hun werk ten dienste van de anderneming stelden. En rooter dan welke geldelijke vergoeding. ook is de zedelijke belooning die zij mochten ontvangen: n.l. de bijval waarmee hun werk bekroond werd.
Weinig was er waarschijnlijk gedacht, then men in
1904per plakbrief en door de dagbladen, vrouwen
en meisjes uitnoodigde om op een zekeren avond in
een zaaltje van den Nederl mdschen Schouwburg, welwillend door het Stedelijk Bestuur afglestaan, bijeen
te komen, ten eindegezamenlijk liederen aan te lee-.
ren, dat die oproep door een 120 personen zou worden beantwoord, en dat de behaalde bijval weldra
zoogroat zou worden dat de zaal er door te klein
werd en men verplicht was te verhuizen. Een lokaal
was weldragevonden, dank zij de sympathie die men
voor de onderneming mocht ontmoeten bij den heer
Edw. de Beukelaer, het hoofd van de bekende chocolade- en biscuitfabriek, die de feestzaal van zijn
fabriek metpersoneel, vuur, verlichting ter beschikking van de „Liederenavonden" stelde, die ook, wanneer het noodig was het muziekcorps dat onder zijn
werklieden bestond, Arbeid a del t, zijn medewerking liet verleenen, en ook al eens de deelnemers aan de liederenavonden op een chocoladefeestje
onthaalde.
Men was dut begonnen met vrouwen; iederen
Woensdagavond van 81/4 tot 9 1A uur kwamen zij bijeen ; de teksten van de aan te leeren liederen werden
tot een klein boekje vereenigd, — er zijn nu reeds
twaalf reeksen, — uitgedeeld; elk lied voorgelezen regel voor regel, daarna voorgezongen, om vervolgens
door de aanwezigen te worden herhaald. Kort daarop beproefde men de werking te decentraliseeren en
ook in een andere wijk van de stad iets dergelijks te
ondernemen, n.l. op Zondagnamiddag; dat was irt
den winter van 1904. Doch dit mislukte volkomen,
slechts kinderen uit de buurt kwamen er heen. Het
eerste jaar steeg het aantal bezoekende vrouwen tot
520; maar het tweede jaar, toen ook de aanleeringen
voor mannen begonnen waren, die, evenals voor de
vrouwen, om de veertien dagen plaats hadden, daa1de hetgetal op een ontmoedigende wijze, tot een
groote twintig, zoodat het bestuur meende de oplossing te moeten vinden in het aanleeren aan de mannen en vrouwen tegelijkertijd; en dit had inderdaad
dengewenschten uitslag. Ten einde alle opspraak te
vermijden liet men de mannen een kwartier langer
blijven.
ledere deelnemer of deelneemster wordt in het bezitgesteld van een genummerde kaart, waarop naam,
beroep en adres moeten worden aangeduid. Di laat
toe een vbortdurend toezicht uit te oefenen op het al
of niet regelmatig bezoek van de ingeschrevenen en
stelt ook in staat statistischegegevens op te maken.
Zoo was in het laatste jaar de verhouding de volgende:
M a n n e n. Op 100 deelnemers telde men: &Aldenten: 14 • klerken:: 22 ; daglooners : 10 •; diama ntbewerkers: 8; schrijnwerkers: 8; soldaten: 5; zonder beroep: 6; verder onderwijzers, schilders, beenhouwers, metselaars, schoenmakers, electricieins, suikerbakkers, drukkers, tolbeambten, kappers, loodgieters,
brievenbestellers, enz.
V r o u we n. Op 100 deelneemsters telde men:
zonder beroep: 56; naaisters: 21, fabriekarbeidsters:

8; modisten: 5; winkeljuffrouwen: 4; strijksters: .3;
verder dienstmeiden, borduursters, enz. Hierbij moet
opgemerkt worden dat veel vrouwen haar beroep niet
willen doers kennen, en daarom Lefst „zonder beroep" opgeven.
Op de deelnemingskaart wordt tevens vermeld dat
onder degenen die regelmatig de liederenavonden bijwonen, op het einde van het jaar prachtige boeken
zullen worden verloot. Maar dit lokmiddeltje heeft
hoegenaamd een invloed op het regelmatig bezoek.
Doch het is in iedergeval een middel om Nederl.
vakboeken en letterkundige werken onder het von{ te
verspreiden.
•
Daarbij bepaalde zich echter de werking van de 1i*:
deravonden niet. Niets werd onbeproeici gelaten ow
het denkbeeld in an te daen vinden en de werking
bekend te maken. Zander te spreken over de groote
propagandafeesten die opvolgend in de Beurs en tot
tweemaal toe in de feestzaal van den Dierenwinplaats
hadden, over de jaarlijksche herdenking van Peter
Benoits sterfdag (11 Maarty, te welker gelegenheid
uitsluitend liederen van den grooten Vlaamschen toondichter wordengezongen, zijn portret wordt uitgereikt en een toepasselijke rede wordt gehouden o. a.
e medoor Pol de Mont; zonder te gewagen van de
dew rking die de liederavonden verleenen aan de herdenking van den slag der Gulden Sporen (11 juli),
waarop de zangers en zangeressen nationale Vlaamsche liederen tengehoore brengen, moet vooral gewezen worden op de poging die werd aangewend
op de Antwerpsche kermis van 1907, then daar een
Barak" werd opgetimmerd met den weidschen naa rn
„
van„Zangpaleis' betiteld, waar volkshedieszangers
werden aangenomen om er dagelijks de liederen van
de „Liederavonden” te laten hooren en ze aan den
man te brengen. Zoo werden op zes weken tijds 8752
reeksen van 8 liederen, teen tien centimes per reeks,
dus 70.016 liederen verkocht. Veelpubliek, waaronder stel ig tot de aandachtigs:en mogen gerekend warden, matrozen en werklieden vond smaak in het voorgedragene, en van belang was het ook dat door de
bescherming van het Stedelijk Bestuur, het A. N. .
feitelijk het monopolie van het laten zingen van tiederen op de kermis kreeg. Ook werd een overeenkomstgetroren met straatzangers die op de ma rkten
in de stad en op groote jaarmarkten in het Vlaa msche land de liederen zouden zingen. Tot nog toe,
dat is tot in October 1907, werden reeds 7000 reeksen van 4 liederen verkocht. In den winter is die
werking natuurlijk gestaakt. En eigenaardig is het,
dat het juist het bovengenoemde echtpaar Elgiers is
dat nu de liederen van het A. N. V. in het land help!
verspreiden.
Aan, de stad werd door de „Liederavonden van het
A. N. V." het voorstelgedaan om tijdens de laatste
jaarlijksche gemeentefeesten in het Park een groot zangersieest in te richten. Dit voorstel werd aangenomen en het feest hadplaats op 15 Aug. 1907. Veertien volksmaatschappijen namen er deer aan; in drie
stoeten trokken zij naar de Groote Markt, waar door
de verzamelde menigte, onder leiding van Ldward
Keurvels, liederen werden uitgevoerd, terwiji ten stadhuize depremietrekking plaats had. De stad had
daarvoor een toelage van 1000 francs verleend.
De laatste overwinning behaalde men then in het
begin van Jan. 1908, met de toelating van de hoogere
krijgsoverheid, in de kazerne der Krijgsbouwkunde de
liederaanleeringen voor soldaten werden ingericht, die
wekelijks zullen plaats hebben. Het belangrijke van
zoo een werking in die omgeving zal wel gemakkelijk worden ingezien.
Dat zoo een bewegingf door de openbare besturen
naar waarde werdgeschat is dan ook niet te verwanderen: de stad Antwerpen verleent, buiten haar zedeliken steun, ook nog een jaarlijksche toelage van 800
francs; zij staat kosteloos de rlaatsen op de kermissen af, verleent ook de medewerking van haar beambten en stelt haar materieel ten dienste waar dit
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noodig is; de rovincie Antwerpen geeft jaarliiks 300
francs. articuliere
Ookondersteuning
inp , zooals die
van den heer Bataille, die steeds kosteloos alles wat
voor de electrische verlichting vereischt werd, atstond mocht men zich verheugen.
Is dit allesgeen duidelijk bewijs hoe zeer het verzedelijkend streven van de „Liederavonden voor het
yolk van het A. N. V." op prijs wordt gesteld ? Ln
wanneer men zich afvraagt of dit streven reeds een
uitslag . heeft opgeleverd, dan ma men daarop volmondig ja antwoorden, Die werking hau om te beginnen reeds ten geVOlge, dat de stad jaarlijks een
prijskamp voor volksliederen inricht; de uitspraak van
het bekroonde lied heeft , op 21 it'll, den nationalen
feestdag, plaaltS -).en de Afdeeling van het A. N. V.
wordt dan steeds uitgetiOodigd om daar op te treden. In dienprirskamp was het dat het „Lied van
den Smid" werd bekroond, dat nu overalgezongen
wordt, dat reeds op draaiorgels staat en ook door
de beiaard van hetgemeentehuis te Borgerhout, een
voorstad van Antwerpen, ieder uur wordt gespeeld.
Niemand zal nochtans beweren dat het doel reeds
ten voile werd bereikt. En hoe zou dat op zoo een
korten tijd mogelijk zijn ? IngeWortelde gebreken uitroeien vraagt veel tijd en een paar jaar zijn daartoe
natuurlijk niet voldoende. Is het dus niet te voorzien
dat in de a llereer s t e toekomst het laffe, zoutelooze, onzedelijke volkslied zal verdrongen worden, dan
is het toch wel te verwachten dat men' er binnen een
niet al te lang tijdsbestek toe zal komen, goede Nederl. liederen te doen zingen in het huisgezin, op
feesten en bijeenkomsten, in het werkhuis en misschien ook wel op straat. Met het „Lied van den
Smid" werd dit laatste reeds bereikt. De straatjongen fluit het al, de dienstmeid zingt het bij haar
werk, en het heeft bewezen dat er, buiten de sentimenteele liederen, waarnaar de voorkeur van de deelnemers en deelneemsters aan de Liederavonden scheen
tegaan, ook nog iets anders mogelijk is, wanneer het
slechts in den volkstrant isgedicht en gecomponeerd.
En de leiders van de „Liederavonden vane t A.
N. V.", de heeren L. en A. Bouchery en K. Candaelgingen ook in Dec. j.l. het goede woord te
Rotterdam verkondigen in de „Nationale Vereeniging.
voor den Volkszang" en in den Rotterdamschen ak
van het A. N. V. Leiden, Den Haag en Temsche
verzochten hen om ook daar op te treden, en met voldoening ma teruggeblikt worden op de aan die
reeds werd doorloopen, terwijl de we die nog met
vereende, stoere krachtengebaand moet worden, vol
belofte voor den blik opdaagt.

Uit onze Takken.
A a 1 s t. Letter'<undige Afdeeling. — De werkzaamheden worden regelmatig voortgezet. Het voornemen
orn aan de zittingen of en toe een feestelijk karakter
te geven ma gelukkig genoemd worden, te oordeelen
naar dengoedgeslaagden feest lvond van 27 Januari,
waarop de gunstig bekende spreker, de heer Alfons
Sevens, uit Gent,het onderwerp „Miin vernederd
Volk" behandelde en waarin hi j verschllende wantoestanden die onder ons yolk heerschen, aan de miskenning van onze tal toeschreef. Met de verschillende
mu ziek-, zang- en declamatie-nummers behaalden de
dames A. De Nul en P. Van Herreweghe en de heer
Is. Hallaert veel bijval.
De heer Valery D'Hondt zette ziin voordracht ,De
KindsheA vane t Nederlandsch Tooneel" voort , en
gal als voorbeeld van de eerste tooneelopvoeringen
den korten inhoud van een mysteriespel, een abelspel
en een sotternie.
In een van veel smaakgetuigende lezing deed de
heer Nathalis Heyndrickx den taal-virtu Lodewijk
vas Deyssel kennen.
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Op 20 Januari opende de Tak de reeks leergangen
van Hooger Volkscnderwijs, die nu iederen Donderdagavond zullen gegeven worden. Voor een goed gevulde zaal hield de heer 0. Van Hauwaert, leeraar
aan het Koninklijk Athenaeum te Gent, een voordracht
over „Een reis in Duitschland" met lichtbeelden,
wiarmee het opgekomen publiek zoo ingenomen was,
dat het welgelukken van de gansche reeks nu bij voorbaat verzekerd is.
Met het doel kunstsmaak en muzikaal gevoel bij
ons yolk te ontwikkelen werd een loffelijke poging
aangewend met den kunstavond, welke op Maandag
24 Febr.plaats greep. Een paar artisten, de heer
Arthur Willord, toondichter enpianist te Brussel, en de
heer Prosper Baccaert, cellist, leeraar aan de stedehlke
mipiekschool, hebben voor een aandachtig' publiek
sonaten van Marcello, Rubinstein en Grieg met .zooveel talent uitgevoerd, dat er aan de toejuichingen der
talrijke toehoorders schier geen einde scheen te zullen komen.
Het inleidend, uitleggend woord van den heer A.
Wilford heeft er veel toe bijgedragen om het uitgevoerde te doengenieten.
Ant werpe n. Het dagelijksch bestuur werd als
volt samengesteld: de heeren A. C. Van der Cruyssen en Mr. E. Wildiers, voorzitters; J. Cox en Albrecht van Laar, schrijvers; Frans van Laar, penningmeester. De heer A. Bossaerts, die sedert verscheidene jaren het ambt van secretaris had bekleed,
zag zich door bezigheden gedwongen als dusdanig
ontsLg te nemen. Met spijt heeft men hem zien heeng Ian2 daar hi' door zin onvermoeide werkkracht groote diensten aan den Tak heeft bewezen en hij !link
heeft medegeholpen om hem tot den trap van bloei
te brengen waarop hi' thans staat. Een hartelijk woord
van dankbare hulde zij hem hier toegericht!
Door den heer Frans Oyen werd in de letterkundie afdeeling een belangwekkende voordracht over
de Praerafaelietengehouden waarop overigens al de
leden van den Tak uitgenoo'cligd waren.
De afdeeling „Liederenavonden voor het Volk" zette haar werkzaamheden in de kazerne onverpoosd
voort en met steeds toenemenden bijval. Op 17 Febr.
sprat( de heer Pol de Mont er over het Vlaamsche
Volkslied, en met zijn bekend talent wist hij die eenvoudige volksjongens een uur lang onder de bekoring van zijn woord te houden. De week daarop
werd de liederavond met de tegenwoordigheid van
den kolonel . van het regiment der Krijgsbouwkunde,
den heer Pittoors, vereerd. Het ma g hier wel gezegd
worden, dat het aan dezen, met rechtzinnig Vlaamschgezind gevoel bezielden opper-officier te danken is,
dat de afleeling der liederenavonden haar werkkring tot
de kazerne heeft kunnen uitbreiden, en een wel emeend woord van oprechte erkentelijkheid ma hem
niet worden onthouden.
Een nieuwe afdeeling kwam in den schoot van den
Tak tot stand, n 1. de .,Afdeeling van hooger onderwijs voor het Volk". Deze be on haar werkzaamheden met het inrichten van een reeks lessen door uen
heer Pc! de Mont in het Museum van Beeldende Kunsten over „De Vlaamsche schilderkunst in de 19e
eeuw". De eerste les hadplaats op 23 Febr. en werd
door een driehonderdtalpersonen bijgewoond. In
den loop van dit seizoen zal de heer Omer Wattez
nog een reeks van zes lessen ,Over Germaansche
beschaving" even. Den volgenden winr.er zal de
nieuwe werking reeds bij het begin van het seizoen
aanvangen en wanneer de middelen het toelaten zal
men er degrootst mogelijke uitbreiding aan geven.
Charleroi. In den loop der maand Jantiari
werden door den heerRoel Schmidt, leeraar aan het
Konilkliik Athenaeum te Charleroi, met veel bijval
twee belangrijke voordrachten gehouden over Henrik
I_,sen.
Zoo 'n machtig als omvangrijk onderwerp aandur-
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ven in twee voordrachten, en geen afbreuk doen aan
belangrijkheid en aantrekkelijkheid, door die noodzakelijke bondigheid, was gewaagd. De heer Schmidt
bewees, datgewaagde zaken niet immer onmogelijk
zijn. Uiterst boeiend door 't onderwerp zelf, wonnen
die voordrachten nog aan helderheid en afwisseling
e taal waarover de heer Schmidt
door de sierlijk
beschikt.
Op Zondag 16 Febr. kwam de beer Andre De Ridnge, maar veelbelovende
der van Antwerpen,
een jo
schrijver, spreken over Stun Strew,/ els.
De bevoegdheid van den beer De Ridder waar bet
Streuvels en zijn werk geldt, is bekend. Daarom slaagde hi' er in zijn toehoorders met Streuvels' innigste
gedachten, te doen meeleven. Een veropenbartig voor
velen, die in de schijn-oppervlakkige buiten-verhalen
van den Vlaamschen schrijver het diepgevoelde en innige niet vatten, dat er in besloten lit en dat de
heer De Ridder ons met zijn jeugdig-geestdriltig woord
onthulde. Bij velen zal hi' de lust tot nadere kennismaking met Streuvels opgewekt hebben.
D o o r n i k. Op Zondag 16 Febr. 1.1. was door
den Vlaamschen Kring van Doornik in het lokaal
„Bavaro-Belge" een gezellige bijeenkomst belegd. Op
hetprogramma, buiten talrijke Vlaamsche liederen
stond een voordracht met lichtbeelden over „Brugge".
De heer J. Thi,,ssen, vroeger aan de Nederlandsche
Opera te Amsterdam en het Nederlandsch Lyrisch
Tooneel te Antwerpen verbonden, zong met veel bij-al een aria uit „Paljas", „Ons Vaderland" van Wambach en een aria uit „De Bruid der Zee" van Jan
Blockx.
De heerAllonsius droeg voortreffelijk de liederen
„Te game aan" en „Het blinde Kind" voor, en
de heer Venn zong met veel gevoel de liederen
„Ik ken een lied" en „Lentelied".
Als spreker trad op de beer M. Neef, secretaris
van den Kring. In een korte inleiding verhaalde hi'
de geschiedenis van het Oude Venetie van 't Noorden"; het ontstaan dergemeente, haar snellen vooruitgang, haar voorspoed, macht en rijkdom, haar onder gang en eindelijk haar herbloei. Daarna vertoonde
hi' door middel .van lichtbeelden de voornaamste gebouwen, welke hetgrootsche verleden van die stad
in herinnering brengen, alsook eenige van die „hoekjes", wel .e aan de stad haar schilderachtig en eigenaardig karakter even. Hi' sloot zijn voordracht met
de bewering, dat van de vele bijnamen, welke men
aan Brugge gegeven had, die van „Brugge die Schoone" wel de meest juiste ma genoemd worden.
G e n t. Drie bestgelukte vergaderingen werden in
den loop van Februari gehouden.
. C.
Inde eerste trad mej.
Dr C. van de Graft nit
Utrecht op om te spreken over de Maria-legenden.
Zij deed dit met zoo'n grondige kennis en eigenaardie kunst, dat haar een overgroote bijval te beurt viel.
In de tweede oogstte de heer J. Lefevre insgehiks
veel bijval met het toelichten van de te weinig bekendegedichten van V. de la Montagne.
Eindelijk kwam professor J. Vercoullie aan de beurt
met een zaak- en leerrijke voordracht over het oude
volkslied, dit, naar aanleiding van Van Du se's voltooid stindaardwerk over dit onderwerp.
Besloten isgeworden de vroegere declamatieklasse
voor de leden herinterichten -en zoodra mogelijk ook
een zangklasse te stichten.
L i e r. De letterkundige afdeeling hield twee vergaderingen, waar de heer Moens zijn „Fantasies"
voorhs en de heer Lambrechts eveneens eigen werk
voordroeg. Op 25 Febr. richtte de Tak het feest .L.A.eltjens-Boogaerts in, dat door een uitgelezen publiek
werd bijgewoond.
Lokere n. Gedurende het afgeloopen jaar heeft
de Tak niet stilgezeten. Het doel indachtig: het Vlaam-

sche yolk de ontwikkeEng te helpen geven waarvoor
het vatbaar is, heeft hij zijn leden aangewakkerd tot
het houden van voordrachten en hetgeven van feestjes, die terzelfdertijd nuttig en aangenaam waren.
Ti dens het afgeloopen jaar hebben de leden de volgende voordrachten gehoudin:
1. De heer L. Herbert: Eenige woorden over het
Hollandsch-Belgisch Verbond;
2. ,, ,, A. Borms: Een en ander over den economischen toestand van Peru;
3. ,,
7) L. Herbert: Over Helene Swarth;
4. ,, f, j . Van Winckel:
Letterkundige ontleding van „Quo Vadis" van Stenkiewicz;
5. ))
/, L. Herbert: Over de linnenweetnijverheid in Vlaanderen;
6. ,, ,, L. Herbert: Feestrede over Lecleganck;
7.
J. Libbrecht: Verscheidene voordrachten
over aardkunde;
8. y, ,, J. Van Winckel: Over fotografie;
9. ), ,) L. Herbert: Over de Vlaamsche Beweg
in na 1830;
10. ,, ” H. Cools: lets over vroolijkheid;
L. Herbert: Over Jacques Perk;
11. ,,
12. ,,
/I L. Herbert: Voorlezing der scluickingen
voor het stichten van een Vlaamsch
Handelsverbcnd.
De voordrachten van de heeren A. Borms, over
Peru en J. Libbrecht, over aardkunde, werden door
lichtbeelden aanschcuweliiker gemaakt voor een tingele,enpubliek, dat ook veel behagen schiep in het muzikaalgedeelte waarmee de voordrachten gepaard gingen. Met voldcening kan worden vastgesteld, dat het
vooral de dames zijn, die de gezellige bijeenkomsten
immer ingoed getal bijwonin. Dat is een std voorwaarts, want de vrouw kan den Vlaamschgezinden
grooten steun verleenen in het verwezenlijken van het
doel dat het A. N. V. zich heeft voorgenomen te
bereiken.
Ook is de zangafdeeling zeer bloeiend en tot ieders
bevrediging heeft Tak Lokeren, dank zij de mildheid
van eenige ziiner leden, een mooie en goede piano
kunnen koopen. Onder de verstandige en kunstvolle
leiding van den heer M. Van Hoecke, hebben het dameskoor en het vierstemmig emend koor veel gewonnen en de vertoLing van de oude en nieuwe
Vlaamsche liederen is hoe langer hce finer geworden.
Op 11 it'll werd de Guldensporenshg op waardige
wijze gevierd. Een dringende oproep werd gezonden
aan de Lokersche bevolking. Hoe jammer dat die niet
met meergeestdrift beantwoord werd! In de bovenzaal der „Belle Vue" werd door den heer A. Drijs,
van Aalst, een voordrachtgehouden over: „Vlaanderen en de shg der Guldensporen". Verscheidene onzer kunstminnende leden traden daarbij op, en de koren van den Tak voerden eenige schoone liederen uit.
D:t feest had veel bijval.
Ook het Kerst:eest, op 26en December, aan de leden, hunne familie en vrienden aangeboden viel in
aller smack. ZuLe feestjes zijn zeer geschikt om een
gezellig verkeer tusschen de leden te onderhouden.
Maar wat vooral eengeestdriftig onthaal gevonden
heeft was deprachtige Benoit-avcnd, welke op 20 Jan.
betpuik der Lokersche bevolking ter Academiezaal
deA stroomen. Groot was de indruk door de kunst
van onzen grooten Vlaamschen meester op de toe1 hoorders teweeggebracht.
0 o s t e n d e. De Tak is zeer werkzaam geweest
op allerlei gebied, alhcewel ongesteldheid van de
sprekers herhaaldelijk de openbare voordrachten op
het stadhuis is komen onderbreken. Na de lessen van
Dr. Verde en die zeer veel bijval hadden, werd een
voordrachtgehouden door den heer Dekkers, uit
Antwerpen „Over den Belgischen handel" en van Or.
Lefevre, leeraar aan het Athenaeum te Oostende, over
„De beschaving der Oostersche volkeren„ met Lichtbeelden.
Het immer aangroeiend getal toehoorders, dat op
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de laatste voordracht tot boven de tweehonderd
steeg, toont hoe zeer de belangstelling is opgewext en
geett moed voor de toekomst. Uok de gezemge bijeenkomsten op Maandagavond werden goed bugewoond.
De meest verscheiden onderwerpen werden er behandeld. Voerden er -het woord: de heeren Verbrugghen,
over „De geslachtsnamen"; Verschelde, over „ueestesoverspanning"; Dr. Verde y en over „Dina Demers";
Dr. R. Van Uye, over ,De zeekust"; Dr. Leiëvre,
overDe
„
University Extension in het buitenland" en
over „Mauris Sabbe".
Er werd een hevige pennetwist gevoerd tusschen de
FranschgeLince bladen van Oostende, die een Waalsch
regiem zouden willen zien invoeren op het Atnenaeum. De bewijzen door ons aangehaald waren zoo
doorslaande, dat de Franschgezinde bladen het al te
kwaad kregen en opeens hun polemiek staakten.
moet er ens een ordewoord gegkven zijn, want dat
lotselinge stilzwijgen komt al verdacht voor. We
P
houden echter een oog in 't zeil en zullen ons niet
laten foppen. „Ge ma eruct zijn", zooals men hier
te Oostende zegt.
Postzegelafdeeling.
Ontvange n. In dank ontvingen we partijtjes
postzegels van: W. De Smaele, Brussel (nieuwe Oostenrijksche); Van den Ende, Pietersburg, Transvaal;
0. H. Smits, Zutfen (DeRuijter); van ue Heremanszonen, Gent; Frederichszonen, Oostende.
Correspondente n. Weer meldden zich enkele correspondenten aan: W. van Drimmelen, Doomrivier, Zeerust, Postbus 6, Transvaal; J. Lourens,
HenegouwerLan 85, Rotterdam; Von Geusau, secretaris afaeLling A. N. V. Bloemfontein,, Oranje Rivier
Kolonie; F. Knoote, 4 Via Boccaccio, pensione Nova, Milano; 0. H. Smits, Bomhox!estraat 23 a, Lutfen.
Jong Nederlan d. Met groot gencegen kunnen we mededeelen dat ,Jong Nederland" te Amsterdam zijn medewerking h'eeft toegezegd. De heeren Aletrino, Leidsche Gracht 78; D.J. Rigterink, 2e Helmersstraat 111, zullen als correspondenten optreden.
Wanneer laat Haarlem's „Jong Nederland" nu ook
eens van zich hooren ?
Firm a's die hunne postzegels
•
aan ons afstaan:
Redactie Zuid-Afrikaansche Post, Heerengracht 254,
Amsterdam ; F. De Smaele, Mexicostraat, Brussel;
Osw. De Schamphelaere,Veldstraat, Gent; Edw. De
Vynck, Steendam, Gent; Laurens Boutmans, Antwerpsche Steenweg, Gent; L. Meert, Sint Nikolaas.
Belgi e. Naar de bladen meedeelen, krijgt Belgie
binnenkort twee nieuwepostzegels: van 0.15 Ir. en
0.40 fr. Zoolang deze postzegels nog niet zeer gemeen
zijn, kunnen wij er geld van maken. Laten onze leden
die voor ons verzamelen er zoo vroeg mogelijk
zenden. Maar men lette er op: geen postzegel van
Belie heeft waarde als het strookje: „Niet bestellen
op Zondag" er niet aan vast is. De postzegel moet
bovendien volkomen onbeschadigd zijn.
Geen tandje ma er aan ontbreken. Willen onze Belgische leden, vooral onze Taksecretarissen er op letten, dat het tot n i e t s di ent het strookje van den.
postzegel of te scheuren als men zijn brief of drukwerk niet 's Zaterdagsavonds op de post
doet ? Tot niet s, dan om denpostzegel w a a rdelo os te maken.
Opbrengs t. De volgende maand zullen we in,
staat ziin een eerste mededeeling te doen van het bedrag, dat we nit de postzegels mlakten, die onsgeschonken werden. Da t zal een denkbeeldgeven van
'teen daar nit te hale is, wanneer zooveel Leven
over de wereld ons werk willen steunen.
H. MEERT,
Secretaris van Ciroep Belgie.
N. S. Zendingen worden ook aangenomen door
het Kan o0 A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg draagi.
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ZUID-AFRIKA
Consul-eneraal
g
Knobel
en Nederlanaers te Johannesburg.
Van alle kanten, in Transvaal en hier te lande,
gaan er stemmen op, of de heer Knobel maar consul-generaal der Nederlanden in Transvaal mocht
Een uitnemend vertegenwoordiger van ons land
op een moeili jken post! Len bevoraeraar van geestebike en stoffelijke belangen van ons land als men er
zichgeen beteren hoeft te wenschen! In dien geest
oordeelm. menschen van allerlei slag over hem.
Laat ors ho dat
dat regeering en volksvertegenwoordiging het belang van het behoud van die man
op zijn post het offer van wat geld, noodig in dat
dure land — dezer dagen zei nog de Lngelsche minister van oorlog. nergens kost het onderhoud van
troepen zooveel als in Zuid-Afrika; en van Zuid-Afrika
is het in de buurt van degoudvelden het duurste — waardig
keuren.
Een van de vereerders van den heer Knobel schijnt
zich echter, in een stuk vol lof, dat hij, onder den
schuilnaam Afrikaner, in de Volkstem,van Pretoria,
den consul-generaal heelt gewijd, dezen in jets onverdiendgeprezen te hebben. „In Johannesburg", schreef
Afrikaner, „het hi' weer levee geblaas in die Hollanders,, als Hollanders watgevaar loop het om als
zoodanig te verbaster, so's iedereen in die goudstad
verbaster".
Daartegen nu komt de heer Arie van den Broek in
hetzelfde bladop. Hollanders die te J ohannesburg
verbasterd zijn, zegt hij, zi jn er maar - een viit of zes,
maar onder de anderen is eropgewekt nationaal
leven. Onder Milner's bestuur moesten zij zich stil
houden, 'mar na zijn vertrek herademden zij. De
voormannen van de Nederlandse Vereniging, de Ver.eniging Oud-Nederland en de Hollandse Klub brachten op allerhande manier weer leven onder de landgenooten. En die herleving was er al, toen de heer
Knobel kwam.
En wat hun verbastering betreft, laat Afrikaner
„hun worungen eens . binnengaan, letten op hun levenswijze, de gesprekken tussen hen en hun kinderen
beluisteren engoed letten op de taal door hen gebezigd, hun vergaderingen, maandelikse lezingen, konserten bijwonen, letten op wat zij gewoonlik lezen en
laat hi' mij dan eens zeggen of die menschen gevaar
to en te verbasteren!... De Hollanders zijn hier nog
altijd springlevend en gehecht aan afkomst, tradisie,
taal en stamgenoten".
Het doetgeed dat te hooren. Maar al waren de
Nederlanders inJohannesburg al wakker toen de heer
Knobel kwam, daar en elders in Zuid-Afrika, waar
hij zijn invloed kon laten gelden, is hij loch een
kracht ter versterking van het nationalegevoel. Daarin stemmen alle berichten vanginds overeen.

Afrikaansch Hollandsch.
Bij J. C. Juta & Co., te Kaapstad en elders, is
verschenen een Beknopt Nederlands Woordeboek voor
Zuid-Afrika, bewerkt door Hubertus Elffers en dr. W.
J. Viljoen. We he ben 't boek nog niet gezien, maar
vinden er in Ons Land eenuitvoerige aankondiging
van. Daaruit blijkt, dat het boek van meer belang is
dan alleen als een nuttig woordenboek.
Nuttig is 't zeker, want het geeft Zuid-Afrika een
woordenboek, dat hetnoodig heeft, n.l. van het ver-
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eenvoudigde Nederlandsch, zooals het nu welhaast algemeen in Zuid-Afri;-(a is aangenomen; bovendien van
het vereenvoudtde Nederlannsch zooals het bepaaldeli* voor Zuid-Afrika is goedgekeurd, d. w. z,. met
en uitdrukkingen die
aanvaarding van alle woorden
,
daar burgerrecht hebben verkregen.
Ons Landgeeft eenige voorbeelden: briek, brandziek, vlei, vleigrond, kop (in de beteekenis van bergtop), klipper, piering, kweeper, kierie, kiepersol, karba, manel. „Zelfs zijn opgenomen — zegt 0. L. —
de anglicismen en barbarismen, die in onze taal zijn
ingeslopen en zich daarin burgerrecht hebben weten
te verwerven, zoals: pavement, pigeonhole, ekspert,
freetrader,notice-board, mayor, speaker, policeman,
juts (rechter): enz."
Wellicht zip er Nederlanders, die 't niet onbedenkelijk vinden, dat het Woordeboek ziin gezag geeft
aan Engelsche woorden, waarvoor er goede van Ned-erlandschen stam bestaan. Het Engelsch heeft id
Zuid-Afrika, in de taal van de Afrikaanders al
zooveel burgerrecht gekregen, dat men, eenmaal gebruikelij :e anglicismen in een Nederlandsch woordenboek opnemende, niet weet waar men blijft. Evenwel,
als wij zien hoe gastvrij Nederlandsche woordenboeken, in de laatste Jaren hier te bride uitgekomen, voor
n mogen wij wel stil wezen. En ten
barbarismen zij,
slotte moeten de mannen in Zuid-Airika het weten.
Nugeven de bewerkers van het woordenboek
in een voorrede, gedeeltelijk door Ons Land aangehaald, te verstaan, waarom zij dergelijke woorden
hebben opgenomen. Zij zeggen: „Het is om dit element (d. i. het vereenvoudigde Nederlandsch) te sterken, dat ons woordeboek verschijnt; een werk, dat
berekend is, het spraakgebruik in Zuid-Afrika niet te
wijzigen, maar er die norm aan te geven, welke het
tot een alom erkende scheut van het Nederlands op
vreemde bodem zal doen verheffen; tegelijkertijd,
schoon niet zoekende aan de andere beweging (d. i.
voor het Afrikaansch) afbreuk te doen, aan het yolk
door opname van alle woorden en uitdrukking'en, welke hier te laude burgerrecht verkregen hebben, een
vergelijk voorleggende, dat zich, onzes inziens, inzake de bestaande verdeeldheid treffen laat, en waardoor hetganse yolk zich zal kunnen verenigen tot
een krachtige poging, om de taal, die het liefheeft, te
bevestigen en te sterken".
Dus om het vereenvoudigde Nederlandsch nader tot
het Afrikaansch te brengen, m. a. w. om het Nederlandsch meer Afrikaansch van karakter te maken is 't dat
die woorden en uitdrukkingen, die ginds het burgerrecht hebben verkregen, nu ook in den vorm genaturaliseerd worden. Dit begrijpen wij goed voor zoover het betreft de eerste reeks voorbeelden, die Ons
Land aanhaalt: briek, brandziek, vlei en dergelijke.
Maar de tweede soort, de angFcismen ? Lijn die
noodig om het Afrikaansch tegemoet te komen ? Het
is mogelijk, rnlar te oordeelen naar wat w ji in Afrikaansche krant:n en boeken aan Nederlandsch en Afrikaanschgelezen hebben, moeten wij zeggen„ dat wij
het veelvuldige gebruik van Engelsche woorden, nitdrukkingen en zmswendingen. veel meer in het Nederlindsch van schrijvers in Zuid-Afrika als in hun
Afrikaansch hebben aangetroffen. In zuiverheid van
woordkeus en taalkarakter leek ons meestal hun Afrikaansch meer van Nederlandschen stam dan hun zoogenaa and Hoog-Hollandsch. En dat is verklaarbaar.
Daarcm verwondert - 't ons te lezen, dat 't Nederlamas Woordebcekplaats inruimt voor „pavement,
pigeonhole" en de rest, als een stap tot den vrede
met het Afrikaansch.
De noon van President Steyn.
Colin Steyn vertrekt in deze mand nit Zuid-Afrika

naar Nede-1 /lid cm aan de Leidsche Hoogeschool ziin
rechtskundige studs voor te zetten en in het ZuidAfrikaanschRecht tepromoveeren.

Afd. Potchefstroom.
Het bestuur is voor 1908 samengesteld uit de heeren H. Altmann, voorzitter; De Witt Hamer, ondervoorzitter en A. H. Koomans, secretaris-penning,meester.

Ned. Ver.te Johannesburg.
Het bestuut dezervereeniging is thans samengesteld uit de heeren M. C. A. Meischke, voorzitter;~n
C. A. Breyer, penningmeester; D. ,Krabman, secretaris; P. Stoker, J. van Bruggen, H. G. I Jsebrand en
J. P. Halberstadt Jr.
eNt
Hollandsch in Zuid-Afrika.
Door een onderwijzer te Kaapstad is de volgende
Leefregel aan honderden Afrikaansche onderwijzers
en anderen verzonden:
1. Schrijf, spreek en praat zooveel mogeiijk Hollands. En altijd zo goed als u kan. Een taal. (ook
z'n moedertaal), goed te gebruiken is een der schoonste kunsten.
2. Verafschuw brabbeltaal.
3. Lees veel Hollands; help de Hollandse pers.
4. Gebruik uw Hollands in winkels en kantoren,
opdat uw landgenoten goede betrekkingen krijgen en
men u eert als karaktervast man.
5. Beweeg uw vriend en vooral uw vriendin om
't Hollands tegebruiken. De toekomst behoort aan
de vrouw.

OOST-INDIE
Een werkzame afdeeling.
De a f deeling Semarang heeit groote plan-.
nen en zal deze zonder twijfel ook ten uitvoer brengen. Het bestuur is begonnen met een program,
waarin o. m. wordtgezegd:
Het bestuur derSemarangsche afdeeling van het
Algemeen Nederlandsch Verbond tracItte reeds sands
lang in nauwere aanraking te komen met de hier in
Indiegeboren Europeanen. Het Algemeen Nederlandsch Verbond toch heeft zich, onder meer, ten Joel
gesteld, een hechten band te knoopen tusschen al de
onderdeelen van het Nederlandsche yolk op de geheele wereld. De in Nederlandsch-Indie wonende Luropeanen vormen tezamen zulk een onderdeel van den
NederlandschenStam en onder hen zijn 't voorname14 de hier in Indiegeboren Nederlanders die, ver
van het moederland verwiiderd, wellicht nooit den
Nederlandschengrond zullende betreden, te weinig
in dengeest kunnen samenleven met het yolk waartoe zij toch krachtens hunne geboorte behooren. J-en.
yolk vormt eerst clan eene volkseenheid als aliengeestelijk met elkander samenleven, elkander steunen, elkander voorlichten en ontwikkelen. De hier geboren
Europeanen zijn in dit opzicht misdeeld. Wonende op
een eiland — weliswaar een der schoonsteplekken
van hetgeheele aardrijk maar toch feitelijk in een
uithoek der wereld, ver van dat deel van het menschdom dat wij Westerlingen het beschaafde deel plegen
te noemen — zijn zij afgesloten van zooveel goeds
dat anderen voor 't grijpen hebben.

NEERLANDIA.

47

Buitendien is er voor hen zoo weinig gelegenheid

leden van het A. N. V. Boertje, Da Costa en Oud-

wenschen en verlangens in 't openbaar kenbaar te
maken. De Semarangsche afdeeling van het Nederlandsch Verbond wil waarin verandering brengen.
Het bestuur dier afdeeling heeft een commissie benoemd
welke trachten zal, hetgeestelijk leven onder de hier
ter stede wonende, in Indiegeboren Europeanen te
bevorderen en hen wat beter vertrouwd te maken met
de denkbeelden van hetgeheele Nederlandsche yolk.
Deze commissie nu heeftgemeend, voorloopig 't best
werkzaam te kunnen zijn in die richting door
le: Avondvoordrachten
te doen houden over allerlei onderwerpen en daarbij
aan de aanwezigen de gelegenheid te geven,t • vragen
te stellen en onderling ,van gedachten te wisselen, en
2e: Kleinegeschriften
te verspreiden waarin verschillende zaken, welke ieder staatsburger behoort te weten, op eene eenvoudige, voor iedereen begrijpelijke, manier zullen worden medegedeeld en uiteengezet.
De avondvoordrachten zullen voorloopig
eenmaal 's maandsplaats hebben en de commissie zal
alle moeite doen om eengeschikt lokaal daarvoor te
vinden, dat voor hen die zij op 't oog heeft, gemakkelijk te bereiken is. Den eenen keer zal een of ander merkwaardig verschijnsel in het Europeesche leven onder de aandacht wordengebracht, waarbij dan,
zoo mogelijk lichtbeelden zullen worden aangewend om de voordracht te verduidelliken; een andere maal zal eengreep gedaan worden uit ons eigen
Indisch maatschappelijk leven, om zoodoende eene
kleinigheid bij te dragen tot verbetering van zooveel
dat in de Indische maatschappij nog lang niet is wat
't wezen moest.
De Kleine Geschriften zullen eenmaal
per maand verschijnen en gratis toegezonden worden
aan iedereen die daartoe zijn adres opgeeft aan den
heer W. F.K. Anemaet, Bodjong. Buitendien zullen
zij zoo ruim mogelijk
v
erspreid
worden in de drukst
bevolkte wijken onzer stad.
De avondvoordrachten en de kleinegeschriften vullen elkander aan. Want in de vergaderingen zal men
altijd vragen kunnen stellen naar aanleiding van 't
geen in de kleine geschriften is medegedeeld. En hoe
meer vragen er gedaan worden, hoe liever 't de commissie zal zijn.

schans Dentz, voorbereid.
Deze avond kan in alle opzichten als geslaagd genoemd worden.
Mevr. Charlouis, die de wals uit Faust (zetting
Liszt) tengehoore g'af, muntte uit door hare buitengewone die to van muzikale opvatting, terwij1 de aanslag onberisFelijk en bewonderenswaardig was.
Mevr. De VriesRobles, ook geen onbekende in
ons midden, wist door hareprachtige voordracht en
boeiende schakeeringen in de zangnummers, alle harten te winnen.
Beide dames ontvingen dan ook van den Landvoogd, die dezen avond met zijne tegenwoordigheid
ver;:erde, eenige bloemstukken.
De levende beeldengroepen, voorstellende „De Ruijter
het bevel ontvangende met de vloot naar de Middellandsche Zee uit te zeilen" en „De Staalmeesters" van
Rembrandt, waren voor de heeren Booms en Mac
Kenzie, de samenstellers daarvan, een succes. Vooral
„De Staalmeesters". Dit nummer was in een woord
meesterlijk. Rembrandt's schilderij kon niet beter warden teruggegeven.
Men beweerde dan ook algemeen, dat dit het mooiste nummer van den avond was.
Dit wil niet zeggen dat „Hollands Glorie" het vierstemmig lied van Richard Hol, door 45 dames en
heerengezongen,, onder leiding van den heer J. Bueno de Mesquita en dat eigenlijk het hooldnummer
was, iets te kort wordtgedaan. Neen! Dit prachtige
lied is onberispelijk weergegeven.
Zooals hetgezongen is, in die eenheid van samenvoelen, is er ook slechts een woord voor. Het was
voortreffelijk! en deed den leider en de zangers alle
eer aan.
De voordracht van den heer Mac Kenzie „Tollens
Brand" werd door den vertolker met veel vuur voorgedragen ; ook hi' oogstte eveneens grooten bijval.
Een leuk slot was het tooneelstukje „Het Paardenmiddel". Allepersonen die aan de opvoering van het
stuk hebben deelgenomen, kweten zich goed van
hunne taak en verdienen ten volle de hulde doorhet
publiek gebracht.
Het was een heerlijke, een gezellige, een grootsche
avond, zooals het Verbond het niet beter zou kunnen verlangen.
De 2e Secretaris,
Paramaribo.
S. DA SILVA.

om met elKander vangedachten te wisselen, hunne

Chineesche scholen in de Oost.
Vol ens 't Onderw ij s bestaat het plan drie
scholen voor Chineezen te bouwen, op ieder der drie
hoofdplaatsen van Java een en deze drie door andere
te doen volgen, al naarmate er behoefte aan de nieuwe
soort scholen blijkt te bestaan. Op geld behoeft men
dezen keer eens niet te zien. Tevens is aan de hoofden vangewestelijk bestuur gevraagd, waar Chineesche scholen levensvatbaarheid kunnen hebben.

WEST-IND IE
De Kunstavond van het Algemeen
Nederlandsch Verbond op 13 Februari 1908
in het Tooneelgebouw Thalia.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond is weer in de
gelegenheid geweest den leden een kunstavond aan te
bieden, door de heeren Mac Kenzie, Bueno de Mesquita en Booms, met medewerking van de bestuurs-

Lichtbeeldenavond te Paramaribo.
Woensdag 22 Jan. gaf Groep Suriname voor hare
leden een lichtbeeldenavond over /and- en volkenkunde van Ned. Oost-Indse.
De onder-voorzitter, de heer F. C. Curie!, leidde
den spreker, den heer B. Immink, in, die zoo welwillend was zich op zijn doorreis in Suriname, beschikbaar te stellen voor het A. N. V.
Onze West roemt zijn van humor tintelende beschrijving als nuttig en leerzaam.

Een feestdag in Suriname.
De .dag waarop de eerste scheepslading banana's
van Suriname naar New-York in zee gaat, vermoedelijk 28 Maart a. s. zal natuurlijk een feestdag zijn.
leder 'begrijpt van welk belang het is, de kolonie verrijkt te zien met een uitvoerproduct hetwelk belooft de
jaarlijksche uitvoerwaarde der kolonie met ongeveer
'een millioen te verhoogen.
Er worden besprekingen gevoerd om dit felt te vieren door een uitstallings-wedstrijd van winkeliers.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond schijnt zich
voor dit denkbeeld te interesseeren. Van de winkeliers
die deelnemen aan den wedstrijd zal eene kleine bij-
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drage worden gevraagd. De uitstallingen zullen eenige
dagen duren, en de prijzen voor de mooiste urtstaltingen zouden dan worden uitgereikt op den vertrek(Onze West.),
dag van het schip.

NED. ANT1LLEN.

Van het Groepsbestuur.
Uit het verslag van de bestuursvergadering, 10 Febr.
j.l. op Curacao gehouden, kunnen wii aansuppen,
dat het Verbondslev en op onze West-lndische ellanden zijn gewonen, bedrijvigen, gang bliitt gaan. Woote veranderingen of gebeurtentssen kwamen niet voor.
DejaarverAagen van de verschillende eilanden
kwamen op tijd in en werden alien goedgekeurd. Het
ledental blijft vooruit ,aan en dienten g evolge bleek
dan ook de voorraad reglementen reeds spoecng te
klein te zijn. De portretten van H. M. de Koningin
blevengrooten aftrek vinden. De voorraad bleek bij
hetgroote aantal leden te klein om aan de wenschen
van alien tegemoet te komen, en tot aanvulling van.
den voorraad, zoo noodg tegen betaling, werd besioten. Wedercm een bewijs, hoezeer onze Koningin in
de harten harer onderdanen in de kolonie eengroote
plaats iiineemt.
De aftredende bestuursleden werden alien herkozen.
Eengroot verlies Teed echter de Groep door het
aftreden van haren voorzitter, den heer Henriquez, use
op deze vergadering mededeelde, dat hi we ens gezondheidsredenen zijn ontslag moest nemen. In zijn
plaats werd de heer Boomgaart tot voorzitter benoemd.
Nadat de onder-voorzitter in hartelijke woorden den
heer Henriquez gedankt had voor alles, wat hi voor
de Groep had gedaan, werd hem staande de vergadering het eerelidmaatschap van de Groep aangeboden, welke benoeming door den heer Hen,riquez werd
aangenomen.
De opengekomen plaats in het bestuur werd ingenomen door den heer M. C. Henriquez.

INGEZONDEN.
Neerlandiana.
Wat hieronder volt is geschreven met het oog op
de a. s.Jaarvergadering. Voorstellen zijn het niet,
dochgedachten ter overweging.
1 0. Het veld van het Alg. Ned. Verbond wordt te
groct om bearbeid te worden door weinigen. Onder
de jcngere leden der Hollandsche Kerk te j ohannesburg, in Transvaal, bestaat een Vereeniging voor
Christelijk Stre,,en. Daar vertoonde zich het zelfde
verschijnsel. Het Bestuur kreeg de harden te vcl. En
goede oplossing werd gevonden door het instellen
van „ccmitees". Zoo ontst„nden het Kij <-uit-cGmite
(voor 't werven van nieuwe leden), 't Bloemen-eomitee (voor de hospitalen), 't Oevangenis-comitee
(voor bezoek), 't Zondagschool-comitee, 't Armenbezoek-comitee en 't Thuis-breng-ccmitee.
Door 1., instellen van „comitee s" zou 't A. N. V.
meer kunnen doen.
20. In Duitschland zijn voor weinig geld te krijgen levensgeschiedenissen van beroemde Duitschers.
B.v. van Goethe of Schiller in Bielefeld bij Velhagen
en Klasing voor f 0.36. In 't Hollandsch bestaan er
goede van Schiller, Franklin, Von Humboldt, enz.,

indertijd vertaald door J. H. Maronier. De Ned. Bibliotkieekgaf Drebbel (De ster van 1572). Maar wie
leert ons kennen de levensgeschiedenis van Chr. Huygens, Erasmus, Iherhave, Spinoza, Leeghwater, 1 hom,s a
Kemp
, Stevin
, , Maria
is Balth.
Becker Simon
Schurman en zoo vele anderen ?
30 . De kinemathograaf-opvoeringen der laatste maanden liten naast zeer fraaie voorsteAingen uit natuur
en leden zeer veel leelliks zien : Moord, brandstichting, diefstal en wat dies meer zij. Het een een zeer
slechten invloed moet uitc,etenen op de jongere en.
oudere bezoekers van d,rgelijke vertooningen.
Kan het A. N. V. of een comitee van het A. N.
V. niet iets doen in deze richting : de kinemathograaf te maken tot op voedingsmiddel.
De tribeelden zouden alsdan een waardige plaats
innemen naast tooneel, muziek en voordracht.
40. Er zijn in de groote steden zooveel knappe
ambachtslieden zonder werk, timmerlui, smeden, bankwerkers, enz. In den ouden tijd vond men het aardig om te bezitten unicums, zooals een geheel opgetuigde driemaster, een nauwkeurige nabootsing van
een middeleeuwsch kasteel, enz, enz. Kunnen de leden van het A. N. V. de werkzoekenden niet eens
helpen door ze in de gelegenheid te stellen dergelike unicums te maken ? Het zou de veelgeprezen
huisvlijt ten goede komen tevens.
5°. Hoe st tat het met Wederkeerig Dienstbetoon ? *),
Is het een doodgeboren kindie geweest ? Er bestaat
een internationale vereeniging met hetzelfde doel, die
zeer vooruitgaat: de Cosmopolitan Correspondence
Club, die haar zetel heeft in Amerika en waarvan
'heel veel Hollanders lid zijn. Zij telt 5000 leden, in
1907 traden er 1303 toe. Ondergeteekende kwam er
door in degelegenheid Hollandsch te leeren aan een
Duitscl-ier in Stettin. Hetprospectus der C. C. C.
prijkt met een Holl. kiekie uit Makassar en in de
laatste aflevering van de „Globe trotter", het orgaan
der C. C. C.prijken kiekjes uit Celebes, Makassar,
Paramaribo, en afbeeldingen van een Zuid-Atrikaansche „drift" en van De Ruiiter-briefkaarten en postzegels.
Kunnen de leden van W. D. dat goede voorbeeld
niet eens volgen endoor 't inzenden van artikelen
en foto's Neerlandia wat fraaier maken ?
70. Er zijn in Zuid-Airika gedenksteenen geplaatst
met de namen der Hollanders, die sneuvelden in den
Zuid-Afrikaanschen oorlcg.
Zou het nietgoed zijn als degenen, die het geluk
hadden in het Leven te blijven hun wederwaardigheden eensopschreven en deze verzameld werden in
een Gulden Bock, zooals er een bock bestaat over
den Fransch-Duitschen oorlog, gemaakt door de dragers van het Uzeren Kruis ?
Een A. N. V.-comitee zou op zich kunnen nemen
dezegege,:ens te kerzamelen.
80. Lest best. Kan het A. N. V. er niet eens op
aandringen, dat er op Borneo spoorwegen worden
aangelegd, bosschen gekapt, mijnen ontgonnen, gronden vruchtbaargemaakt, dat er wordt geploegd en
gezaaid en geocgst ?
Dan zouden in Holland niet zoo eel menschen elkaar in den we g loo en en Nederland aan den
evenaar zou er beter door worden.
Gij, die opgaat ter jaarvergadering op 28 Maart
a. s. denkt over dit alles eensna.
Amsterdam.
J. RASCH.
*) Zie het bericht over W. D. in dit nummer.Red.

Johan de Witt herboren.
De Redactie ontving uit Transvaal een stuk met het
adres: den heer Johan de Witt.
Het adres derRedactie is Joh. de Witt st ra a 31.
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ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Holland op zijn best.
Op wetenschappelijk , gebied is door een Nederlander wederom bewijs gegeven van vindingriike geleerdheld. Na jaren van noeste toewijding heeit Professor
amerlingh Onnes le Leiden eene ontdekking gedaan,
reeds lang heele wereld over begeerd en nagestreefd, de vastlegging van het heliumgas. Prof. Lorentz sch.at de geslaagde proef niet minder hoo,g clan
indertijd het vloeibaar maken van de waterstof door
Prof. Dewar.,
Niet ,dit heugelijke feit zelf echter, is eerste aanleisling dat het in Neerlandia wordt vermeld. Ook Kan
bier een uitweiding volgen omtrent zijn beteekenis
en Rog onafzienbare gevolgen. Het behoort tot het
terrein der hooge wetenschap.
Maar wat juist in Neerlandia op zijn plaats is, dat
zijn de woorden van den medewerker der Nieuwe
Courant, die in het hummer van 4 Maart verslag
doet van zijn dubbel bezoek, aan Prof. Lorentz en
aan Prof. Kamerlingh Onnes zelf. Die woorden luiden zoo:
„Wat ons wel het meest trof bij het onderhoud met
beide hoogleeraren, was de groote eenvoud en soberheid waarmede deze din en verteld werden. Onwilleig dachten wi t aan de reclame waarmede zulk
keur
een ontdekking wereldkundig wordt gemaakt en uitgebazuind, als zit in een ander hoekje van de wetenschappelijke wereld, in Amerika b.v., gedaan wordt".
ZOO is het. Wat waarlijk hoog staat, is bescheiden,
overal en altoos. Maar een yolk ter wereld misschien,
is in zijn hart meer wars van vertoon en reclame
dan het onze. Dat is voor ons een deugd, soms misschien,
in den stria om het leven, ook een zwakheid.
Maar zedelijke zwakheid nooit.
Vreemd en Eigen.
Dezer dagen lazen we, hoe een bekend architekt in
een bouwkundig tijdschrift ziin beklag deed over het
leelijke van de Nederlandsche uniformen van tog enwoordig,
terwi l toch een vroeger geslacht zich zoo
i wist te kleeden. Nadat hi' eenige uniformen
smaakvol
j
kreeg de
,
van het leer onder handen had genomen
uitrusting van sooren tramkondukteurs een beurt.
P
„Zij, die met de S.S. te Esschen aankomen", zegt de
schriiver,
„moeten zelf het vergelijk maar eens maken
tusschen de Nederlandsche en Belgische conducteurs
ten opzichte der kleedii, of liever den „Schnitt"."
Het blijkbaar onwillekeurige gebruik van het Duitsche „vergelijk" in den zin van „vergelijking" latent
wit daar, maar begrijpt men waarom de schrijver
hier van den
„
Schnitt" spreekt, in p laats van den
„
snit" ? Waarom zou men( in het Hollandsch van „ Stuhl "
en „Buch" spreken, als men „stoel" en „boek" kan
zeggen ? En zoo kon men doorvragen.
Maar 't lijkt of de schrijver in het bouwkundige
tiidschrilt zelf het antwoord wil g even, want een paar
zmnen verder zeg t hi' De
„ font zit 'm in het zotte
kunsteloosnaapen uit . den vreemde. De Hollandsche
„originaliteit" (lees: oorspronkelijkheid) bestaat bit
velen, ook ten opzichte van andere kunsten, in het onbegrepen en ongevoeld toepassen van uitheemsche elementen. Men verliest daarbij alle eigen karakter".
Voortreffelijke woorden! Is 't echter niet vreemd,
dat deze architekt, een kunstenaar in zijn vak, met een
oog voor zuivere schoonheid ook in andere kunsten,
niets schijnt te voelen voor den eisch van zuiverheid
en eigen karakter in zijn taal ? Het is waar, dat menschen die schrijver van hun yak zijn 't dikwijls niet
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beter maken, maar deze architekt heeft de foul gespeurd: ths Nederlanders lust am uitheemsche elementen, onbegrepen en ongevoeld, ice te passen. Had hi
't Duitsche woord „Schnitt" goed begrepen en gevoeld,
dan had hi' ook g eweten, dat snit"
„
volkomen
hetzelfde is. In halve kennis en metgedeeltelijk gevoel meent men dat het vreemde woord iets anders
uitdrukt dan het Nederlandsche, dat er aan beantwoordt, en men gebruikt het vreemde woord.
Dit verklaart hetgebruik van vreemde woorden natuurlijk slechts ten deele. Er komt gemakzucht bij en
soms mooidoenerij; dikwijls ook armoede van gedachten,
die zich achter een uitheemsch woord verbergt.
Men leze maar eens met eenige aandacht b.v. de beoordeeling van schilderi;en en muziek in onze kranten! Hoe daarin de machteloosheid om zich nit te
drukken of hetgebrek aan de noodige kennis, hoe
de zinledigheid schuil zoekt te aan achter woorden
uit een andere taal!
Dit herinnert ons wat in een kring van Engelsche
schrijvers de Engelsche onder-minister Winston nurchill, zelf een begaafd schrijver, onlangs van zijn taal
zeide: „
Wat een edel voerttlig der gedachte is niet
het En eisch!" riep hi' uit. „Men kan een blad2ij
schrijv en zonder Lepaald te genieten van den rijkdom
en versc'leiden'-eid, de smedigheid en die to van onze
moedertaal. Indien een Engelsch schrijver wat hij te
zeggen heeft niet in 't En eisch kan zeggen — en in
eenvoudig Engelsch — geloof dan. maar, dat het de
moeite van het zeggen niet waard is".
SchrijfNeder
„" landsch
voor „Engelsch" en 't blijit
even waar.
Na deze les van een Engelschman — wij haalden
vrceger reeds het woord van lien Engelschen advokaat aan,
die een getuige scherp terecht wees , toen
die het Hollandsche woord „slim" gebruikte, waar de
Engelsche taal hem ten dienste stond — nog een van
een Franschman,
zi t 't ook een Brit.
Sir W. Laurier ,
de eerste minister van Canada
— een Fransche Canadees — kwam verleden jaar te
Paris. De verslaggever van een Pransch blad vroeg
„
hem daar om een interview".
Waarom spreekt u van
een „interview", en zegt niet ,entrevue ?"' zei Laurier. Gij in Frankrijk moet waken tegen het insluipen
van vreemde woorden in onze taal.
Maar, de Franschenen Engelschen gebruiken onvergelijkeltjk veel minder vreemde woorden dan wij.
Dat is niet alleen, omdat men onder hen over geheel minder vreemde talen kent, maar stellig ook ,
omdat men er meer dan hier weet, dat het „toepassea van uitheemsche elemenien",
zoolang die vreemd
en niet eigen zijn, de taal leelijk maakt.
Middelnederlandsch.
Bij Martinus Nijhoff in den Haag zal een Middelnederlandsch Handwoordenboek van prof. J. Verdam verschijnen. Wij hebben er een proefaflevering
vangezien. Dit werk is bestemd voor hen, die aan
het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en
Verdam te veel zouden hebben. De uitgave van dat
Woordenboek be on in 1882, werd geregeld voortgezet en is nog niet afgeloopen. Men is tot de letter
Sgevorderd.
Het Handwoordenboek nu zalvan de Middelnederlandsche woorden alleen de beteekenisgeven, waar 't
pas geeft met voorbeelden opgehelderd; dat kan dus
heel wat korter worden dan het Woordenboek; toch
wordt het nog een werk vai belang, naar schatting
tusschen de 100 en 120 vel druks. Maar die rijkdom
van het Middelnederlandsch dan ook! De proefaflevering (van a tot a ccoor t) doorlezende, heel men
'tgevcel van te loo en in een die dicht
dicht woud, waar
de doode stammen, nog overeind of reeds ter aarde
gevallen, niet te tellen zijn. Zooveel woorden trett
men er in aan, die niet meer in 't hedendaagsche Neder1andsch leven.
Wij hebben, uit de menigte, enkele woorden opge,
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teekend: a cht er la tenes se voor verzuim of verlatenheid — achtersprake en achtertale
naast achterclap — achtertiden voor wijken — aenbernen naast aenberren en aenbr a n d e n voor inbranden, invreten — a e n h e t e
voor overgrootvader — aertwelp voor landskind, inboorling — aertwinne of a er t w i lineman voor landbouwer — a f hertich en a fmoedigh voor bevreesd — afwordich voor
afwezig. Overtalrijk zijn de samenstellingen met a c ht e r-, a e n-, a f-, en vele de beteekenissen van nog
gebruikte woorden die teloor gingen!
Nog jets over enkele woorden. Vooreerst over
ac h t e r Ian t, waarvan wij de beteekenis aldus opgegeyen, vinden: .een land gelegen achter een ander.
Dit is leerzaam *voor 'die schrijvers van tegenwoordig — krantenschrijvers ncg al eens, maar ook geleerden — die meenen, dat zij, in politieke of ekonomische opstellen, het Duitsche woord Hinterland
onvertaald moeten overnmen, omdat het Nederlandsche achterland niet hetzelfde uitdrukt als Hinterland,
dat toch ook niets antlers wil ze en dan : het land
ele gen achter een ander.
g
Daar is het woord a c h t e r n o e n e voor achtermiddag. Menschen
,
die moeilijk kunnen nalaten van
afternoon tea te spreken, zouden 't met een
kleine wijziging dan gemakkelijk a chternoe nthee kunnen noemen.
Wij hebben tegenwoordig vrouwelijke advokaten,
en weten nietgoed hoe ze te noemen, maar de titel
bestond reeds vele eeuwengeleden in het Nederlandsch: a d v o c a e t s t e r, het een gezegd werd
van Maria, alspleitbezorgster voor de menschen bij
God;gelijk advocaet, avocaet at avecaet
in lien zin ook werdgebezigd van Jezus.
Het woord aerthuus is nog bekend als de
naam van het landhuis van de Koningin op den we
tusschen Apeldoorn en het Uddelermeer: het Aardhuis, maar in die streek nog als a erthuus uit esproken. Dat is het huis — zoo lezen wij — waarin
de boeren het onverkochtegraan in bewaring gaven.
A e r t beteekent akkerbouw, ook de veldvruchten,
zelfs het voedsel van dieren.
Wie bepaald studie van het Middelnederlandsch wil
maken, moet zich aan het Woordenboek houden, maar
voor wie alleen de Middelnederlandsche letteren verstaan of zijn woordenschat verrijken vvil, is het nandwoordenboek een zekeregids. Daar staat de naam
Verdam borg voor. En zoo is deze uitgave van belang voor heel den Nederlandschen slam.
Zich zelf wegcijferen.
Dit is een kunst waarin de Nederlanders van den
tegenwoordigen tijd het ver gebracht hebben, al is er
gelukkig verbetering op te merken sedert de oprichting van het A. N. V.
Bij den zwaren mist van 23 Januari 1.1. werden 23
passagiers van de Amsterdam gerect door den Noorschen schoener Son a. Ter herinnering boden zij
aan dengezaghebber een theeservies met blad aan,
waarop gegraveerd stond:
„From the Survivors of the s.s. Amsterdam. In
grateful remembrance of kindness shown to them by
Captain Johan Erlang on s.s. Songa 22-24 January
1908".
Als er eensgestaan had:
„Van de geredden van het s.s. Amsterdam. In
dankbare herinnering aan de vriendelijkheid hun betoond door dengezagvoerder Johan Erlang' op het
s.s. Songa 22-24 Januari 1908, denkt men dan, dat
een Noor, dus remand behoorendetot een ander uermaansch yolk, daar niets van zou be re hebben ?
Hi' zou het ongetwijfeld in hoofdzaak begrepen nebben, en het zeker eigenaardiger en waard'ger gevonden hebben dan van 23 Nederlanders een En gelsche
hulde te ontvangen.
Er zijn nog vele vreemdelingen, die niet weten dat

ons yolk een eigen taal heeft. Door te handelen als deze
23 Nederlanders verspreidt men zeker geen betere beg rippen.
In den tijd van het Gemeenebest schreven wij overal in het Nederlandsch heen; en de ontvanger
s van
de brieven zorgden wel, dat ze die verstonden.
Wanklank op een Ned.muziekavond te Brussel.
De vorige maand schreef de verslaggever van het
Vaderland te Brussel over dezen muziekavond o. m.:
Het bestuur der Ned. Evang. Kerk alhier heeft ons
vergast op een muziekfeestje, dat ons het voorrecht
verschafte kenn:s te mahen met eenige ontluikende muzikale talenten in de Nederlandsche kolonie te Brussel,
alsook met een uwer stadgenooten, mej. Toos Hoog.
De j::ngedames Plugge en Hoek, nog echte bakvischjes, werden om haar merkwaardig pianospel zeer bewonderd. Mej. H. de Heusch voerde met groote geschiktheid op de violoncd een Senate uit van Handel.
De zware teak van den avond rustle op mej. Toos
Hoog. Zij droeg o. a. een stuk voor van j an Luiken, het Klokkenkerstlied van Pol de Mont, en het
lie g e id ) llische en loch diep-philosofische Merelnestje
van Van Beers, om te eindigen met een Wiegedeuntje van Cath. van Rennes, twee ccmposities door Kor
Kuiler, en een door haar zelf gecomponeerd Lentelied. Mej. Hoog werd warm toegejuicht, en haar
goed geschoold en veelzijdig talent werd zeer gewaardeerd. De zaal wasgoed bezet, maar als ik
vragen mag, waarom toch mcest dominee Hoek, die
na afloop van het concert aan al wie tot het welslagen daarvan hadden bijgedragen, een woord van
dank wilde uitspreken, dit doen -in de :Fransche taal,
inplaats van zich daarbij te bedienen van zijn moedertaal ? Hi' sprak immers tot alle Hollanders. Wan.neer loch zullen Hollanders buiten Holland eens leeren wat fierheidaan den dag te le en over hun
eigen — schoone taal ? Dominee Hoek's toes as
was „de"groote wanklank van den avond. Op dät
punt hood ik mij liefst aan de trotsche eenzijdigheid
van den Brit, die ook in den vreemde zichzelf bhift.

Hollanders op hun malst.
De Belgische correspondent van de N. Ct. schrijft:
De „Societe neerlandaise de Bienfaisance" alhier
(ikgelo of dat die in het Nederlandsch genoemd
wordt: „Nederlandsche vereeniging tot hulpbetoon),
neemt zich voor, op Maandag 13 April a. s. in den
Alhambra-schouwburg een uitvoering te doen plaats
hebben.
Dit is stellig een zeer loffelijk voornemen, zoowel
in kunstopzicht als wat de liefdadigheid betreft. Maar
mindergoed te keuren vind ik dat de hoogergenoemde „Societe" door middel van een uitsluitend in het
Franschgestelden omzendbrief die uitvoering ter kennis van hetpubliek brengt, zelfs van het Nederlandsche publiek.
Laat de „Societe", die „considëre date et semaine
bien appropriees pour l'execution de cette devote oeuvre", zich niet verwonderen wanneer in Fransch-Belgische bladen de draak wordt gestoken met dit Fransch,
waarop de „Academie francaise" wel wat zou hebben
aan te merken.

Wederkeerig Dienstbetoon.
In een der eerstvolgende nummers van Neerlandia
zal de volledige list der deelnemers aan deze Afdeeling worden bekend gemaakt, opdat alle leden van het
Verbond van de werking dezer nuttige instelling kennis kunnen nemen.
Wij ho en daardoor meer belangstelling te wekken
in dezen tak van dienst, dan door de toezending van
de naamlijst alleen aan de deelnemers, zooals het vorig jaar geschiedde.

B. VAN DENKIEBOOM, Secr.
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Stameenheid en stamverkeer.

(Van de Afdeeling Stamverkeer.),
In den laatsten tijd is men meer tot inzicht gekomen, datde eenheid tusschen de verschillende deelen
van den Nederlandschen Siam vooral ook bevorderd
enversterkt moet worden door ontwikkeling van het
verkeer tusschen die deelen.
Langzaam maar zeker stevent ons yolk in den rechten koers. De Nederlandsch-Belgische Commissie, de
onlangs ingpstelde Commissie voor den NederlandschZuid-Afrikaan.schen handel, de kunstreizen van Vlamingen naar het Noorden, de tochten van wetenschappelijke Hollanders naar het Zuiden, de Leidsche vacantie-leer — het ziin even veel bewijzen, dat
de droom, het eerst hardOp gedroomd in de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen tot werkelijkheid is geworden.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond wil vooraan
zijn bij alle pogingen om het onderling ' verkeer tusschende deelen van den Nederlandschen Stam te verlevendigen, overtuig'd als het is, dat onbekend onbemind maakt; dat leeringen wekken, maar voorbeelden trekken; dat „uit het oog" ook „uit het hart"
nge Afrikaanders voor
is. Het wil aanmoedigen,
dat jo
studienaar Holland of Vlaanderen komen, dat Vlamingen leergangen en colleges in Holland bezceken;
maar ook, dat een sterke plezierreizigerssiroom uit
Holland in den zomer kennis maakt met het heerlijke
n in Holland den weg leeVlaanderen; dat Vkminge
ren kennen, evengoed als tegenwoordig nog vaak
in... Frankrijk; dat fabrikanten, landbouwers en
kooplieden, ook middenstanders, van Noord en
Zuid voortdurend van elkanders bedrijisvorderingcn
op de hoogte blijven. Meer en meer zullen de Stamgenooten uit verschillende streken dan aan inzien,
a karakters en begaaldheden in verschillende
dat, j,
deelen van den Stam uiteenloopen, doch ook, dat zij
elkaar aanyullen, dat de deelen, afzonderlijk beschouwd, veel op brokken van een bouwval gelijken,
doch te zamen een' bouwwerk vormen. En ewe
deg
van handel, nijverheid en landbouw zal de geestelike beweging dan volgen of vergezellen. Zien wij
iets dergelijks niet reeds tegenover Zuid-Afrika, al is
voor het Stamverkeer met dat gebied nog veel te
wenschen ?
Zoo is het Bestuur van Groep Nederland van het
A. N. V. er toegekomen, een Afdeeling Stamverkeer
te stichten, die zich meer in het bijzonder tot taak
zal stellen het bezoek van starngenooten aan NoordNederland te bevorderen.

Naar aanleiding van wenschen, die Vlaanderen heeft
doen hooren, heeft Groep Nederland allereerst een
groot aantal adressen verzameld van goe dkoope kosthuizen in Nederland.
Vlamingen, Indische verlofgangers en anderen, die
eengroot deel van hun zomer-vacantie of verlof in
Noord-Nederland wenschen door te brengen, kunnen,
door van die adressen gebruik te maken, op zuinige
wijze veel zien en genieten.
Groep Nederland meende echter, dat het hierbij niet mocht blijven; en dus is besloten, dat
voor leden van het Al me Nederlandsch Verb ond in Vlaanderen, Nederlandsch Oost- en West-Indie, Zuid-Afrika, Amerika
en elders kosteloos inlichtingen zullen zijn te verkrijgen over alles, wat betreft reis en verin Nedera
d. Men richte de aanvrabfI
ii ln
g'en om inlichtingen tot den Secretaris van Groep Nederland te Dordrecht of tot het Hoofdbureel van de
Afdeeling Stamverkeer van Groep Nederland (Javastraat 90, Den Haag). Zooals gezegd is, zal vooral
aan veler wensch tegemoet zijn gekomen, doordat nu
voor Nederland een aantal adressen van goedkoope
kosthuizen(prijs hoogstens f 2.50 per dag) is verzameld. Voor een eenigszins lang verbli3f zijn de meeste hotelprijzen te hoog'. Het is te ho en dat in de zomermaanden vele Stamgenooten van de aangeboden
g
ele genheid gebruik zullen maken.
In verschillendeplaatsen van Noord-Nederland zijn
voorts z.g. Verkeer-bezorgers aangewezen, d. w. z. vertegenwoordigers van het A. N. V. welke de buitenlandsche Verbondsleden desgewenscht nog nadere inlichtingen
zullen oven, hunne klachten zullen in ontvangst nemen,
en in het algemeen hunne belangen, waar noodig,
zullen behartigen. Alzoo wordt door het A. N. V.
een volledige verkeersdienst ingericht, waarbij ook
samenwerking is gezocht en gevonden met andere vereenigingen, die op dit gebied werken. Hoe grooter het
aantal wordt van hen, die de hulp van het A. N. V.
op deze wijze inroepen, hoe meer het overtuigd zal
worden, dat het den goeden we heeft ingeslagen,
en zal uitzien naar nieuwe middelen tot uitbreiding
van het Stamverkeer.
Op gebeurtenissen of bezienswaardigheden eener
bepaalde maand zal in Neerlandia de aandacht wordengevestigd.
Om te openen een stukje over de vermaarde Hotlandsche bloembollenvelden.
***
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Bloembollenvelden in Holland.
De lente is in 't land.
„0 Liefelijke lente dagen,
geen schoonder als het zappig groen,
dat de eerstontwekte boomen dragen,
dat de eerste lonken wassen doen
van 't ongeweldig zonnewezen,
dat, nauwlijks nog de kimme ontrezen,
ten avonde ebt al, na den noen" —

dicht in jubelende klanken Guido Gezelle. Welk een
kreet van verademing hooren wij ook in zijn „Jam
Liems transiit":
„Ach, weerom groent, alhier aldaar,
tegronden uit, het nieuwe jaar,
zoo lang verwacht en uitgesteld,
door 's winters onverwachtgeweld.
..............
De wee hergroent, 't hergroent al, in 't
verschiet: waar bier waar daar begint
de naaktegrond bekleed te staan
met hope weer van gras en graan".
Het zal den vreemdeling. die omstreeks Paschen de
Hollandsche
Haarlem
velden tusschen
Leiden en H doorreist, te moede zijn, alsof hier de Natuur haar peerlijkste, kleurigste, rijkste tapijten heeft ontrold, alsof
hier het middelpunt is van haar bloe-menstrooie:nd
weeldefeest! Blijde als uitgestoken vlaggen zijn de
heltintige rijen en streepen van hyacinthen, tulpen, narcissen, die zich heinde en verre uitsirekken langs de
spoorbaan, de landwegen, aan den duinrand, atom.
Eenige gegevens.
Hoe de teelt van bloembollen in de laatste 10 'are
is toegenomen, blijkt wel hieruit, dat de uitvoer is gestegen van 5.700.000 K.G. in 1897 tot 15.200.000 K.G.
in 1907. En eland Duitschland en Oostenrijk-Honrije, de Vereenigde Staten van Amerika, en Zweden,
Noorwegen en Denemarken treden volgens de statistrek als de voornaamste koopers op. Immers, in 1907
werd uit Nederland naar de onderstaande lands n uitgevoerd:
Groot-Britannia en Ierland
6.300.000 K.G.
Duitschland en Oostenrijk-Hon
3.000.000
Scandinavia en Denemarken
1.000.000
Rusland
400.000 ,,
Frankrijk, Bel is Italie, Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije
700.060
Vereenigde Staten van Amerika
2.800.000
Overige werelddeelen
20.000 ff
Bloembollenveilingen zullen dit jaar o. a. gehouden
worden te Beverwijk, Wijk aan Duin Velsen en
Heemskerk.

Een heele stad opgespoten.
0, zoo vaak missen wij Nederlanders, zelfvertrouwen. Al heelgauw staan wij klaar met het beweren:
wat kannen wij .'beginnen to 'en route wereldrijken
met hun macht vangeld en invloed, en hun nitgestrekte afzetgebieden ? Maar in sommige industneen
toonen wij wel degelijk de Baas te kunnen zijn. Waaram dus zoo klein vangelooven ?
Onze diamantnijverheid handhaaft zich sedert eeuwen
op de eerste pla.ats. Onze gebruikskunst dringt met
kracht naar voren. Als waterbouwkundigen staan wij
vooraan. En zoo is er meer. Onlangs weer heb ik
eerbiedgekregen voor den arbeid onzer aannemers,
die het teen Amerika durven opnemen. En de Amerikanen zijn toch zeker we het y olk bij uitnemendheld van het werken in het reusachtige.
Galveston, eenstad van ongeveer 40.000 inwoners
in Texas, aan den Golf van Mexico, werd in 1900

geteisterd door een vreeselijken storm en vloedgolf.
De halve stad werd verwoest. Duizenden menschen
verloren het 'even.
Na de ramp besloot het stadsbestuur met voortvarende beslistheid onmiddellijk maatregelen te nemen
om een herhaling te voorkomen. De stad is de voornaamste uitvoerhaven van katoen ingeheel Amerika.
Doch hetgrootste deel ervan lag onbeschermd tegen
de zee. Op ziin Amerikaansch besloot men eenvoudig
ongeveer drie kwart van de stad, 2300 huizen, op te
vijzelen. Er werd aan de zeezijde een forschen betonmuurgebouwd van niet minder dan zes Kilometer
lengie en 17 Voet hoogte. De daarachter g els yen
grand zou eveneens zeventien Voet omhoog warden
gewerkt, om of te loo en met een belling' van 1500
op 1.
Die ophooging durfden de grootsch denkende Amerikanen echter niet aan voor de uit g etrokken som.
Maar de kleine Hollanders wel. De Amerikanen meenden dat dit ophoogen niet anders kon geschieden als
door aanvoer van zandper schuit di per spoor. Zoo
ouderwetsch zijn wij niet meer. Wij spuiten het zand
er eenvoudig op met de bekende zandzuigers. En
een Hollandsche firma,
Gebroeders Goedhart van
Dordrecht, ondernam het reuzenwerk, waaraan zij nu
reeds sedert 1904 bezig is.
Demoeilijkheid was am het zand ter ophooging overal te kunnen brengen. Het spuiten kan
geschieden tot op een afstand van angeveer 1600 M.
maar het meest verwijdercle gedeelte, dat moest warden opgehoogd, lag veel verder. Toen groef men simpelweg een kanaal van bi l na vier Kilometer lento
dwars door de stad, en niet maar een slootje, maar
een waterweg van 100 M. breedte en 6 M. die to
waarin de zandzuigers konden opvaren; terwiil men
op bepaalde aistanden het kanaal tot kommen verbreedde, waarin de reusachtige machines konden keeren om terug te voren naar zee, waar nieuwe zandvoorraad werd opgediept.
Op den grand, waar dit kanaal werd aangelegd,
stonden natuurlijk huizen. Met de eigenaren dier gebouwen kwam men overeen dat zij hun woningen
zoo lang naar een ander stadsgedeelte zouden rolls
voor rekening van de firma, die ze later weder op
haarplaats zou breng,
en zoodra het kanaal niet meer
noodig was en weder was volgegooid. Die huizen
werden dan opgeschroefd, op ho to rollen geplaatst
en doorpaarden weggetrokken.
De stad werd nu als 't ware in polders verdeeld.
Telkens werd een sink of edam en werden van den
kanaaloever pi' en gelegd naar bet afgedamde gedeelte, waarheen het natte zand uit de zee werdgespoten.

Zoodra men nu began met het opspuiten, kregen
de inwoners hiervan kennis en moesten zorgen
dat hun huizen op de vereischte hoagie werden gebracht. De menschen moesten dit voor eigen rekening
doen; waren zij echter te arm, dan deed men het gezamenlijk of soms wel voor rekening van de stad.
Dit opvijzelen lijkt meer dan het is, want de meeste huizen in Galveston zijn van hout en staan afzon,
derlijk. Er zijn er echter oak van steen; maar
zelfs dit hood geen bezwaar. Zelfs een heelekerk en
villa's van drie verdiepingen schroefde men op, nadat men eerst den bovenbouw van de fundeeringen had
losgewerkt.
Hetgebearde eens dat een inwoner niet tijdig
gBreed was met het omhoogwerken zijner huizinge.
Daarop kon het werk echter niet wachten. Het huis
werd eenvoudig ondergespoten en moest later weer
warden uttgegraven.
Zoo werd het eenegedeelte na bet andere amhooggedreven. De Hopperzuigers werken van 's Maandagsmorgens zes tot 's Zondag'savonds 6 uur °natebroken door en werpen hun bulderende borrelingen
de stad in, zooals de eerste foto duidelijk aangeeft.
Uit depijpen bruisen het zeewater en zand in breede fonteinen omhoog. Verder op, in het kanaal
een tweede Hopperzuiger te werken.
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Stadsgedeelte van Galveston tiidens het opspuitn,

Omhoog gewerkte kerk.
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Het stadslevengaat onder het op6puiten rustig
door. De bewoners blijven in hun huizen en zien,
het belangwekkende schouwspel van uit hun woningen aan. De electrische tram staakt den dienst geen
oogenblik. Als 't niet antlers kan, gaat haar baan
over de ijzeren buizen, waardoor het zand en zeewater spuiten. Time is money in Amerika. Het jachtend bestaan ma g niet worden gestremd, zelfs niet om
zulk een onderneming.
Van heinde en ver komen elken Zondag duizenden
naar het werk onzer landgenooten zien. Zij bewonderen het, maar tegelijk zijn zij bang geworden voor
de mededinging van het kleine Nederland. De invoer
der twee eerste zuigers hebben zij niet belemmerd.
Zij kenden die werktuigen dan nog' niet; loch then
er een derde en een vierde zuiger op komst waren,

spreid en met tal van fotografieen verduidelijkte hij
zijn mededeelingen. Hi' sprak met echt Hollandsche
kalmte en beslistheid over dit reuzenwerk en hoe langer hi' vertelde, hoe hooger bewondering steeg
voor dit kranig cndernemen, want hoeveel onverwachte moeilijkheden bleken er niet telkens te overwinnen. Maar daarin toonden de aannemers een onzer beste nationals eigenschappen: onze taaiheid, ons
en waarvoor de Amerikanen weer
doorzettingsvermog,
bewondering hebben.
Deheer Loeff is belast met het doorlooptend toezicht op het onderhoud der machines.
On ze foto's stellen voor het opspuiten van een afgedamd stadsgedeelte, met een opgevijzelde villa van
twee verdiepingen op den voorgrond; de opgevijzelde steenen kerk, en een straatstuk voor enna de op-

War het opspuiten.

Na het opspuiten.

hebben zij alles beproefd om te beletten, dat die
werktuigen van Nederlandsch maaksel in Amerika aan
land werdengebracht. Dat is niet gelukt; maar wel
hebben zij gedaan gecregen, dat er een wet is bed waarbijden
het verbo
is in Amerika in het
krachtig,
buitenland vervaardigde baggermachines te gebruiken.
Hetgroote Amerika met zijn reusachtige nijverheid
bang voor het kleine Nederland.
Maar bewondering hebben de Amerikanen voor dit
grootsche ondernemen van deze firma uit een stall
waarvan, de meesten hunner nimmer hebben gehoord.
Zij ontveinzeri het zich niet dat bet wijds gedacht is
om een zoogroat kanaal te graven met geen ander
doel dan om het opspuiten te vergemakkelijken.
Die klceke Nederlandsche aannemers-firma houdt
onzen naam in het verre Amerika weder hoog.

spuiting', waarbij op een paal is aang'eteekend, de
hoogte waarop de bodem moet worden gebracht.
FREDERIK ROMPE L.

* *

Het was op een winteravond, dat ik ten huize van
ds. Loeff te Dordrecht al deze bijzonderheden van
zijn zoon, den werktuigkundigen ingenieur, vernam.
Wij zaten in de gezellige ouderwetsch gemeubelde kamer, warm van donkere kleur. Op de groote tafel
had de heer C. Loeff, in het helle Licht der breed bekapte lamp, .een plattegrcod van Galveston it e-

Van ooze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.

Andr6 Schmidt t
Den 27sten Janu:ari bereikte ons telegrafisch de

droeve tijding uit Berlijn, dat de heer Andre Schmidt
Vertegenwoordiger te Tokyo van het Algemeen Nederlandsch Verbond, door een noodlottig ongeval om
het leven wasgekomen.
Voor enkele weken ontvingen wij schriftelijk nadere
bijzonderheden, waaruit bleek, dat hij bij het onderde Electrische
Tramwegzoek van
in
hetMaatschappij: te Altona bij Hamburg door een hoogspanningstroom werd getroffen en onmiddellijk gedood.
De heer Schmidt was in de kracht van zijn leven,
hi'' stied in den ouderdom van 33 jaren. In 1903 naar
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Japan gekomen, trad hi' begin 1905 als ingenieur in
dienst van het Tokyo-kantoor der firma Siemens Schuckert Werke, Berlijn, waar hi' door zijn groote bekwaarnheid snelvooruitkwam en waar hi' om zijn innemend karakter zeergezien was. Hi' vertok in November vorig jaar met verlof naar Europa, een refs
gedeeltelijk voor ontspanning', gedeeltelijk in het belang van de zaken zijner firma.
Onze kleine kolonie inJaan
p
verliest in hem een
harer hoogst staande leden. Zib die hem van nabil
kenden, betreuren in hem een trouw vriend, die altijd onbaatzuchtig hielp waar steun noodig was. Zijn
heengaan laat in ons midden een open plaats, die
moeilijk te vullen zal zijn.
Wij houden zijn nagedachtenis in eere.
Yokohama, 25 Maart 1908.
Wm. HOLST.
t3g

In het belang van denNederlandschen
Uitvoer-Handel.
Er is in Neertandia al eenige malen de wenschelijkheid besproken van een ambtenaar, belast met de
inspectie van consulaten, van iemand met dezelfde bevoegdheden en taak als de Amerikaansche „ConsulsGeneral at large".
Niet alleen zou zulk een inspecteur de geschiktheid
van de tegenwoordige consulaire ambtenaren van nabij kunnen beoordeelen, doch hij zou ook over die
landen, waarmede onze betrekkingen weinig te beteekenen hebben envoor veel uitbereiding vatbaar zijn,
nauwkeurige gegevens kunnen verzamelen en zeer belangrijk kunnen bijdragen tot het uitbreiden van onze
handelsbetrekkingen met het buitenland.
Het is den
buitenlandin'
gevestg'de Ned. handelslieden algemeen bekend, dat onze consulaire dienst
met uitzondering van de weinige punten, waar beroepsconsuls zijn gevestigd, nu niet bijster veel te beteekenen heeft. De meeste honoraire consuls zijn
vreemdelingen en hoewel de zaken soms aan hoogst
bekwame handen ziin toevertrouwd, geloof ik niet te
veel te zeggen als ik beweer, dat zulke gevallelit tot
de uitzonderingenbehooren. Dat het wel eenigermate
voor de hand ligt, kan ieder begrijpen. De honoraire consuls krijgen voor zooverre bekend niet eens eene
toelage voor bureaukosten, representatie enz. en moeten dus bepaald personen zijn, die vermogen bezitten en om der wille van de waardigheid zich
uitgaven getroosten, zoo zij tenminste geen Neder'ander ziin en het uit vaderlandsliefde doen.
Onder deze omstandigheden zal er dan ook meestal
weinig lust bestaan om uitgebreide verslagen te schrijven, inlichtingen in te winners enz.
De lijdende partij is in zulke gevallen de Ned. uitvoerhandel.
Het is niet zeer waarschijnlijk, dat in dien toestand
voorloopig verandering gebracht wordt, daar op de
begrooting eene betrekkelijk zeer geringe som voor
onkosten door consulaire dienstenveroorzaakt is nitgetrokken.
Dat het voor de Ned. handel en industrie van het
grootste gewicht is zich een deel van den exporthandel te verzekeren en zich niet de loef te late n afsteken door andere naties, behoeft Oen betoog.
Waarom zouden dan niet eenige der meest bekende
handelaren en fabrikanten de handen ineen slaan en
voor eigen rekening een bekwaam man uitzenden met
handelservaring en talenkennis, iemand door verblijf
in het buitenland geschikt om in hun belang gegevens
te verzamelen in verschillende landen om zoodoende den
weg te banen voor vertegenwoordigers van Ned. huizen.
Zoo de kosten aan hetuitzenden van zoo iemand
verbonden door velengezamenlijk gedragen warden,
zullen daartoe huizen medewerken, die onmogelijk
voor ea en rekening iemand kunnen uitzenden en hoc
gaarne betrouwbare inlichtingen wenschen.
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Het moet niet de bedoeling zijn, dat zulk een vertegenwoordiger onmiddellijk optreedt als vertegenwoordi er van Ned. huizen. Hij moet in de gelegenheid
gesteld worden toestanden te bestudeeren, aan hem
gerichte verzoeken om inlichtingen te behandelen,, verslagen van consuls van andere landen na te aan en
uitvoerig verslag uit te brengen aan de personen, die
hem uitzenden.
Deze weg wordt door Duitsche exporthuizen en fabrieken zeer vaak ingeslagen en heeft er zeer toe bijgedragen om den Duitschen handel in alle streken der
wereld voet te doen krijgen.
Nog onlangs vertoefde, naar mij van welingelichte
zijde worth medegedeeld, in Mexico gedurende geruimen tijd iemand, uitgezonden door de Wiener Handelskamer met eene opdracht geheel en al in den
geest van het hierboven aangegevene.
Ik ben er zeker van, dat Vertegenwoordigers van
het A. N. V. met alle bereidwilligheid zulk een vertegenwoordiger van den Ned. handel met hun ervairing en raad zullen bijstaan.
Gaarne zou ik in de kolommen van Neerlandiade
meening van verschillende zijden over bovenstaande
willen vernemen.
Misschien wil de vereeniging „Het Buitenland" er
ook wel eens een en ander over zeggen.
J. TEN NAPEL,
Mexico D. F. Maart 1908.
Vert. A. N. V.

11. M. Kruiser „Gelderland" in Mexico.
Voor de Ned. kolonie in Mexico eene onvergetelijke
gebeurtenis, dat bezoek van de „Gelderland" aan
Mexico!
Dat het als zoodanig door alien werd beschouwd
bewijst wel de feeststemming, waarin we zonder uitzondering verkeerden gedurende meer dan een week,
toen we hetgenoegen hadden den commandant en de
officieren der „Gelderland" in ons midden te zien.
Met alle eer en onderscheiding heeft de Mexicaansche regeering' den. commandant, t/Z. Baron
Van Asbeck en hem begeleidende of ficieren als hare
gasten ontvangen en op deze wij,ze het duidelijkste
bewijs gegeven, hoezeer de hooge onderscheiding, het
Grootkruis in de Orde van den Ned. Leeuw, door
H. M. de Koningin aan President Porfirio Diaz toeekend, door dezen en het Mexicaansche yolk op prijs
is gesteld.
De President zond een extra-trein bestaande uit
salon-rijtuigen en bagagewagen voor zijn persoonlijk
gebruik bestemd, onder geleide van twee officieren
van hoogen rang naar Veracruz am de gasters of te
halen en liet hungedurende hun oponthoud in de
hoofdstad steeds alle mogelijke voorkomendheid bewijzen.
Afgevaardigden der Ned. kolonie waren aan het station tegenwoordig om de landgenooten te verwelkomen
en zagen met genoegen, dat later op den avond na
een bezoek aan het CirculoBelga-Hollandes hunne
uitnoodiging aan den commandant en overige officieren om met hen het avondeten te gebruiken, ondanks
devermoeiende reis welwillend werd aangenomen.
De overhandiging van de versierselen der orde geschiedde met bijzondere plechtigheid in het oljziirt
van alle Ministers engrootwaardigheidbekleeders, alismede van tai vanhooggegplaatste officieren, terwijl
eengroat aantal uitgenood'igden, tot het voornaamste
Mexicaanschepubliek behoorende, tegenwoordig was.
Door bij,zondere opletitendheid van den ambteNaar,
belast met de regeling van den dienst in het Paleis,
was voor de Ned. kolonie eene bijzondere plaats
beschikbaargesteld in de onmiddellijke nabijheid van
den President.
Met bijzonderen trots zagen de aanwezige Nederlanders de flinke figuren, gekleed in de elegante
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form der Ned. marine-officieren, welke de bewondering van het publiek opwekte, gewoon, aan de overladen unilormen, eigen aan Latijnsche landen.
De plechtigheid was indrukwekkend. Tot aller verwondering en verrassing hield Kapt. t/Z. Van Asbeck
in de nabijheid van den President aangekomen, bijna
zonder eenig accent, in vloeiend Spaansch eerie rede,
die woord voor woord door alle aanwezigen werd
verstaan en op prijs gesteld.
Hetantwoord van President Diaz, eveneens in 't
Spaansch, gaf blijken van groote erkentelijkheid voor
de hem toegekende onderschelicling, welke hiji zeide
te beschouwen als een blijk van waardeering voor het
Mexicaansche yolk bestemd.
Na afloop der plechtigheid namen de officieren deel
aan een banket, hun aangeboden door de leden der
Ned. Vereeniging, hetwelk werd opgeluisferci door
muziek van den Gen. Staf en waarbij , eene hoogst
gezellige stemming heerschte en door den commandant, den Consul-Generaal, den voorzitter der Ned.

eboden door den heer Kosidowski, Consul-Generaal
g
der Nederlanden in Mexico.
Twee dagen daarna werden de feestelijkheden vanwee de Ned. Vereeniging georgani,seercl, besloten
met een concert, onder leiding van den bekenden Ned.
virtuoos en componist Maurice Meerloo.
Eengroote verrassing was voor alien het zingen
van het „Wien Neerlands Bloed", in Ned. tekst door
den veelbelovenden Mexicaanschen bar ton Selvin,
door de aanwezigen staande aangehoord. Zeer verdienstelijk was het spel van den heer Meerloo op de
viola d'amore, terwijl nog vermelding verdient het
spel van den begaafden dilettant Emilio Wolft, aismede hetgezang van de Weensche zangeres mevr.
Scholler, welke o. a. een Ned. liedje van den heer
Meerloo tengehoore bracht.
Een bal besloot den hoogst gezelligen avond.
Voor het vertrek van den commandant en hem vergezellende officieren hood President Diaz hun ten Paleize een schitterend banket aan, waaraan verschillen-

Banket der Ned. Ver. te Mexico D.F.

Vereeniging, alsmede (!oor den Vertegen.woordiger
van het A. N. V. en verschillende andere heeren het
woordgevoerd werd.
Het volgende telegram werd aan H. M. de Koningin verzonden:
„Leden der Ned. Vereeniging en officieren Knitser „Gelderland" bieden eerbiedige hulde en wenschen aan Uwe Majesteit en het Koninklijk Huis.
Consul n. Kosidowski, Commandant Vanasbeck, President Ned. Ver. Grothe".
Daarop werd den volgenden dag door den Consul-Generaal het volgende antwoord ontvangen:
„
Hare Majesteit clank! U leden der Nederlandsche
Vereeniging en officieren welgemeend voor aangeboden huldebetuiging. Adjudant Van Tuy1P'.
Op bijzondere uitnoodiging van den President, Generaal Diaz, bracht de commandant na afloop van het
banket, vergezeld van eenige zijner officieren, een bezoek aan mevr. Carmen Rubio de Diaz, de waardige
echtgenoote van Generaal Diaz.
Des avonds vertrokken de officieren en leden van
het Bestuur der Ned. Vereeniging, alsook verscheidene hooggeplaatste regeeringspersonen, waaronder majoor Porfirio Diaz Jr., als persoonlifke vertegenbwoordiger van zijn vader, per extra-trein naar Coyoacan D. F. om aan een feestmaal deel te nemen, aan-

de diplomatieke vertegenwoordigers, alle Ministers en
velegrootwaardligheidsbekleeders deelnamen.
De tern rein naar Veracruz werd gemaakt per Presidentiale trein,
gelijk de heenreis.
J. TEN NAPEL,
Mexico D. F. Maart 1908.
Vert. A. N. V.

Uit Mexico.
Aan het Hoofdbestuur van het A. N. V.
Mine Heeren!
Ik dank u zeer voor de door u gedane moeite om
mij het adres op te geven van iemand, die veel vee
naar het buitenland verzendt.
Zoo, spoedig mogelijk zal ik di adres aan de Rosario Dairy Co. opgeven en den administrateur nogmaals aansporen om eens een proef met rechtstreeks
uit Holland betrokken vee te nemen.
Het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam
had mij ook al eenige adressen van vee-verzenders
opgegeven. lk vrees echter, dat de zaak niet tot stand
zal komen we ens de te hooge vrachten, want behalve commissie, voer enz. moet men voor een kalf
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150.— vracht en voor eerie koe of een slier f 300.—
400.— betalen, terwij1 de vracht voor eerie koe van
Chicago naar hier skchts ongeveer f 50.— bedraagt.
Wel zijn de Hollandsch.e koeien nit de Vereenigde
Staten (waar ze Holstein Cattle genoemd worden),
meestal gekruist, doch er zijn ook goede melkgevers
onder, die voor f 200.— a f 300.— kunnen worden
gekocht wat voor eene groote melkerij als de Rosario Dairy Co. natuurlijk veel voordeeliger uitkomt;_
niettegenstaande zal er, of ens 't ze en van den
administrateur, het volgend najaar eens een kleine
proef genomen worden.
Er is hier overigens in deze republiek veel vraag
naar goed melkvee, meer dan naar mestvee, zooals
verleden zomer gebleken is door een proef genomen
de Shorhorn
Breeders Association in Texas.
t
door
Deze vereeniging heeft eenige prachtexemplaren van
door haar gefokte Shorthorns naar de tenloonstelling
in Goyoacan, een plaatsje dicht bij de hoofdstad
Mexico, gezonden, waar zij slechts prijzen Icon bedin en die maar even de kosten dekien.
Ook deed deze vereeniging verkeerd door de dieren bij opbcd in openbare te verkoopen, jets
wat hier in Mexico geheel onbekend is. Ik weet niet
of g'enoemde vereeniging dit jaar de proef nog eens
zal herhalen. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal
ik u met den afloop daarvan in kennis stellen.
Nog steeds on an ik geregeld brieven van jonge
landgenooten, die , naar Mexico wenschen te gaan,
hetzij om vorderingen te maken of om gezondheidsredenen. Wat de eersten aangaat moest ik tot mijn
spijt, velen afraden naar bier te komen, omdat ik bij
't lezen van hunne brieven den indruk kreeg, dat hurt
kennis te gering was. De noodige talenkennis moet
men vooral niet te gering athten, omdat de handel
voor 't grootste deel in handen is van Amenkanen,
Duitschers, Franschen enz., zoodat men behalve het
Spaansch ook nog En Welsch Duitsch of transch
vloeiend moet kunnen spreken om eene eenigszins
goed betaalde betrekking op een hanSdelskantoor te
kunnen veroveren.
Voorts wordt er hier op de kantoren druk gewerkt,
hoewel de afstand tusschen patroon en bediende hier
niet zoogroot is als in 't vaderland.
Verder ontvang ik dikwills brieven van jongelui,
die mij eenvoudig uitleggen wat zij , zoo al kennen en
weten en het verder aan den Vertegenwoordiger van
het Alg. Ned. Verbond overlaten cm voor hen eene
geschikte betrekkin te zoeken. Dat dit nietgaat spreekt
wel van zelf; ook al lieten mine bezigheden dat toe,
zou er toch een enkele patroon zijn, die een bediende niet dan in den uitersten flood op zoodanige wilze
zou aannemen. Beter ware het voor dezulken zich
van eene aanstelling te verzekeren bij een der vele
Duitsche exporthuizen, die hier in Mexico eigen handelshuizen hebben.
Voor hen,die Holland om gezondheidsredenen moeten verlaten is het hier een g'oed land. Vooral de
Mexicaansche hooglanden zijn voor borstlijders zeer
geschikt, hoewel men licht eene longontsteking kan
oploopen als men zich vooral 's winters niet erg' in
acht neemt. Het klimaat is overigens aangenaam en
gezond.
Hoogachtend,
J. DE BOER.
Buenavista.
f
f

Jaarverslag nit Torreon, Coati.. Mex.
Alhoewel er niets merkwaardigs voorgevallen is
hier, van belang voor het A. N. V. wil ik mijn goeden wil toonen en mijn jaarverslag inzenden.
Torreon is eene stad slechts ongeveer 18 jaren oud,
dock reeds van 40.000 tot 45.000 inwoners tellende
em beschouwd als de meest belangrijke handelsstad
van het Noorden van Mexico. Zij is gunstig gelegen
aani een kruispunt van spoorwegen, 't welk de plaats
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zeer gezocht maakt voor het bouwen van fabrieken,
waaronder die voor rubber en goedkoope confectiekleederen eene eerste plaats innemen, Voor eene jonge en betrekkelipc kleine stad felt Torreon vele handelshulan, waarvan slechts enkelen rechtstreeks uit
Europa invoeren, de meesten echter uit de Vereenigde Staten. De katoenbouw in de omstreken (Lagunadistrikt) is zeer belangrijk en eengoed of slecht jaar
voor den katoenoogst heeft zeer grooten invloed op
het bloeien der handelshuizen in "Torreon. 1007 was
een bijzonder slecht jaar voor dezen oogst en had de
verwachte uitwerking in verband met de algemeene
staple in zaken. De groothandelaars zijn volgestopt
met waren, maanden te voren reeds gekocht, welke
ze onmcgelijk aan de kleinere zaken in de ornliggende dorpen kunnen slijten, aangezien de arbeiders thans
slechts 1 peso of minder per dag verdienen, waar
hun dagloon vroeger 3 a 4 pesos bedroeg. De Indiaan hier is een spaarzaain mensch, dock geeft uit,
meestal op Zon,dag, wat hi' gedurende werkdagen
•erdiend heeft, en een verschil van 2 a 3pesos arbeidsloon per dag is middellijk een gevoelige slag
voor de kooplui.
Over mijn werk als vertegenwoordiger kan ik met
een paar woorden volstaan. Na twee maanden in deze
stad vertoefd te hebben, gelovende mijzeli de eene
Nederlander, herkende ik een taalgenoot (Belg) , in een
mijner vrienden, Welke toetrad als lid van het A. N.
V. Ofschoon Zuid- en No rd-Nederland onmiddellijk
een verbond sloten, is het resultaat nog steeds een
Bel en een Hollander en de kansen op eene uitbreiding
der Nederlandsche taal in Torreon zijn genng, alhoewel de Belgische zijde zich thans goed in het Nederlandsch kan onderhouden, 't welk niet het geval
was' 'r hi' „ontdekt" werd door het A. N. V.
Eenige gezellige uurtjes doorgebracht met doortrekken taalgenooten waren de oases voor onze taal
hier. De weinige zeer verspreid wonende Nederlanders in het Noorden van Mexico zijn alien opgespoord en toegetreden als leden van het A. N. V.
Gedurende 1907 was het mij een root genoegen eenige brieven om inlicht ;ngen te beantwoorden en ik stel
mij verder gaarne ten dienste.
F. DINGLER,
Vertegenwoordiger A. N. V.

Noord-Nederland.
Beknopt verslag der Alg. Verg. van (roe
Nederland op 28 Maart te Amsterdam.
Voor de eerste maal heel! Groep Nederland buiten
den zetel van het Verbond vergaderd.
Het was een goede gedachte, nu het reglement in.
de even jaren vergaderen buiten Dordrecht veroorlooft, te beginnen met Amsterdam, wier Burgerafdeeling zich bereidwillig met de on.tvangst had belast.
't Moet ons van het hart,
dat in de hoofdstad des
ks zoo gemakkelijk van alle kanten te bereiken, en.
rij,
zelf zooveel leden tellend, meer belangstelling had mogen worden verwacht.
De list der aanwezigen werd geteekend door 51
personen.
Van het Bestuur waren aanwezig: mej. E. Baelde;
Dr. H. .1. Kiewiet deJcnge voorzitter; Prof. dr. P.
J. Blok; Dr. F. Buitenrust 'Hettema; Mr. W. Dicke,
penningmeester; Dr. W. van Everdingen; Th. Nolen ;
Dr. J. B. Schepers; Jhr. Mr. H. Smissaert, Prof. dr.
J. te Winkel en C. van Son, secretaris.
Belicht van verhindering was ingekomen van mej.
Dr. J. A. Nyland en de heeren Mr. A. H. Brandt,
Mr. A. B. Cohen Stuart, Marcellus Emants, Jhr. 0.
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van Nis en tot Sevenaer en Dr. P. V. Sormani.
22 Afdeelingen hadden vertegenwoordigers gezonden: Alkmaar, de 4 Amsterdamsche Afdeelingen, Delit,
Dordrecht, 's Gravenhage (Burg.'- en Jongel.-Afd.),
Haarlem, Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Leiden (Burg%
en Stud.-Afd), Rotlerdam, Schiedam, Sneek, Utrecht
(Burg.- en Stud.-Afd.),, Zaanstreek, Zutphen.
Niet vertegenwoordigd waren 10 Md., waarvan
Arnhem bericht vanplotselinge verhindering' nod.
De vergadering geopend door Prof. Te Winkel met
een woord van welkom, werd te half 12 heropend
door Dr. Kiewiet deJonge, die in de eerste plaats
het oog richtte naar Zuid-Afrika, waar het A. N. V.
tot nieuw leven isgekomen en dat als Groep weldra
zal herrijzen. Het nationaliteitsgevoel is daar weer
ontwaakt engeeft hoop op de toekomst van het Holland-Afrikanerdom.
Met betrekking' tot Vlaanderen is een eerste eisch
meer toenadering van Ned. zijde tot de bevolkmg.
Ons ontbreekt nog altijd een Ned. school in Belie.
Als voorzitter heeft spr. in November j.l. een bespreking gehad met eenige heeren te Antwerpen, om daar
te komen tot stichling eener Ned. school. Een resultaat is tot heden niet bereikt, mar de aandacht van
't Verbond blijft op dit groote belang gevestigd. Spr.
wijst op wat Duitschland voor het nationaal onderwijs in het Buitenland doet, waar het, OostenrijkHongarije niet meegeteld, 6484 scholen, met 429.216
leerlingen heeft. De regeering geeft daarvoor thans
650.000 Markper jaar, terwijl aan vrijwillige bijdragen 30.000 Mark wordt geschonken.
Nederland neme 4araan een voorbeeld.
Ten slotte riep de voorzitter de aanwezigen een
geestdriftig welkom toe, in het bijzotrider aan de j ongelieden-Afd. voor de eerste maal op een alg. verg. vertegenwoordigd.
Een hulde-telegram uit Breda, waar thans 100 leden
zijn en weldra een Afd. zal verrijzen, werd met toejuiich.ing begroet.
Het jaarverslag van den secretaris, dat men in uittreksel hier achter vindt afgedrukt, werd met enkele
wijzigingen goedgekeurd.
Depenningmeester bracht verslag uit over het geldeli* beheer. De rek. en verantw. over 1907 bedraagt
in uitg'aaf en ontvangst f 12.783,45 1/2 met een batig
saldo van f 9997,351/2 of te dragen aan het Hoofdbestuur.
De begrooting beloopt f 13.665,53% met een batig
saldo van f 9775,53%. Beide goedgekeurd.
Tot vertegenwoordigers van Groep Nederland in
het Hoofdbestuur werden herkozen Mr. W. Dicke en.
Dr. H. F. R. Hubrecht, tot leden van het Groepsbestuur Prof. dr. P. J. Blok, Marc. tmants,
Nolen, terwijl in de plaats van Prof. dr. J. Woltjer,
die verzocht had niet meer in aanmerking te komen,
gekozen werd Dr. N. Mansvelt.
Voorstel Haarlem betreffende meerpropaganda op

hetplatteland werd op voorstel van Alkmaar verwezen naar de weldra te houden bijeenkomsf van Groepsbestuur en afgevaardigden der Afd.-besturen.
Omtrent het voorstel Haarlem betreffende het boekje
„De kleine Zuiveraar" wordt besloten het verslag der
vreemde-woorden commissie, benoemd; door het A.
N. V. of te wachten.

Inmiddels zal het werkje in Neerlandia) besproken
worden.
Voorstel Alkmaar betreffende briefwisseling tusschen
Ned., Vl. en Z.-Afr. 'on lied wordt na inlichtingen door den , voorzitter, aangehouden tot uit Z.-Afr.
waar 't zelfdeplan reeds is besproken, antwoord is
ingekomen. Dan zullen ook voor Vl. maatregelen getroffen worden.
Den Haag stelt voor ook Oost en West-Indie inde
regeling op te nemen.
De verdere afvvikkeling wordt aan 't bestuur overgelaten.
Na de rust hield de beer J. van der Elst een voordracht over doel en streven van „Onze Vloot".
Dat doel is de kennisen belangstelling in de Ne-

derlandsche zeemacht aan te kweeken en te versterken
bij alle Nederlandsche onderdanen in het moederland,
in de kolonien en in het buitenland. Door die kennis
en belangstelling hoot men te komen tot eene krachti 'e Nederlandsche vloot, eene zeemacht, die, binnen
het bereik liggende onzer financiev, een waarborg
blijft voor het behoud onzer onafhankelijkheid en kolonien.
Spr. le de er den nadruk op, dat de vereeniging
g-eheel buiten de politiek staat en dat zij zich voorloopig houdt buiten den strijd der deskundigen over
schepensoorten, snelheid, bewapening, pantser, enz. Hi'
herinnerdeaan ons roemrijk verleden als zeemogendheid, wees erop, dat blijkens de geschiedcnis wonderen zijn te doen met eene kleine, vastberaden vloot,
en sprak de overtuiging uit, dat voor alles ons yolk
zijn zelfvertrouwen moet herwinnen.
Zweden werd als voorbeeld aangehaald van een
weliswaar klein, maar zich van zijnen plicht te dezen
opzichte welbewust land, en meegedeeld werd, dat de
vereeniging thans 11 afdeelingen met 1280 leden telt.
Poging'en om Neerlands hoofdstad eene afdeeling
te stichten, zijn tot dusver gefaald.
Spr. deed daarom een beroep op de hier aanwezigen, om eene Oud-Amsterdam waardige afdeeling in
het leven. te roe en en hi' eindigde met een beroep
op de medewerking van het geheele Verbond.1 Jan
Salie moet van lijfspreuk verwisselen!
De voorzitter den spr. dankende, bracht in herinnering, dat het de Commissie voor een Stoomvaartlijn
op Java via Zuid-Afrika nog altijd niet gelukt was
regeeringssteun te bekomen, waarvoor hi' in deze vergadering nogmaals met kracht opkwam.
Voorstel Amsterdam: bijdrage aan het Potgietermonument werd aangenomen. De bepaling der som
werd overgelaten aan het Groepsbestuur.
Voorstel Stud.-Afd. Amsterdam (ondersteund door
de Utrechtsche zuster Afd.) om Goers' Liederkoor te
benoemen tot koor van het A. N. V. werd na langdurige bespreking verworpen met 77 tegen 38.
Een nagekomen voorstel der Afd. Rotterdam om
van de kwitantie-kaart een contract te maken, ten einde
niet-betaling te voorkomen, werd verwezen naar de
bijeenkomst met de Bestuursafgevaardigden.
Bij rondvraag beval de Afd. Zutphen nog voordrachten over de verschillende deelen van den Ned.
Stam aan met lichtbeelden, welke de Afd.kunnen uitwisselen.
Den Haag bracht hulde voor de stappen door het
Bestuur reedsg'edaan om de oprichting van Ned. scholen in het Buitenland te bevorderen en, beveelt aan
allegegevens te dien opzichte ter kennis van de Regeering te brengen. Het Bestuur zegt overweging, toe.
De secr. der B.-C. vroeg meer belangstelling voor
het werk dezer nuttige instelling.Reeds meer dan
100.000 boeken werden in het Buitenland verspreid,
507 kistengingen naar Z.-Afr., 66 elders heen, ongerekend de wekelijksche krantenzen,dingen naar Zeemans- en Schippershuizen. De Afd. kunnen door het
benoemen van sub-commissies veel steun bieden.
Kampen dringt aan op de uitgave van een boekje
met beknopte mededeeling over doel, streven en aaden van 't A. N. V.
Het zou depropaganda zeer vergemakkelijken.
Zaandam zou wenschen, dat de Ned. zakenmenschen
meer in Neerlandia adverteerden en vraagt inlichtingen over de reclamekaarten.
De secretaris zegt, dat deze spoedig zullen verschijnen, en geeft inlichtingen over Neerlanaia, dat
we ens geldgebrek niet zoo deg'elijk kan zijn als 't
Bestuur wel zou willen. Zoodra deg'eldmiddelen het
toelaten, zal naargrooter omvang en netter, de el
ker intgaaf gestreefd worden. Dan kan ook aan handel en nijverheid meer aandacht worden gewijd.
Jongel.-Afd. Amsterdam beval de door haar u.hgegeven reclame-briefkaarten aan.
Stud.-Afd. Leiden verzoekt: de Afdeelingen, die geen
teeken van leven geven, te wijzen op haar pLicht.
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Over de bezoldigde propaganda werden nog enkele merlon en gemaakt, vooral wat betreft de vele
bedankjes die daarvan het gevolg zijn.
De secretaris toonde met cijfers aan, dat de verhouding niet zoo ongunstig is.
Ten slotte werd op voorstel van Prof. Blok een
telegram van gelukwensch gezonden aan, Dr. E. Brom,
directeur van het Nederl. Historisch Instituut aldaar, dat juist den volgenden dag zou worden geopend.
Van Dr. Brom kwam bit het Bestuur te Dordrecht een dankbetuiging in. Het telegram was te Rome juist aangekomen then men aan tafel ging.
Nog geen vijitig leden, waaronder zeven dames,
zaten aan bij den gemeenschappeliiken maaltiid in het
niettemin een gezellige torn.
American,-HOtel. Er beers
Aan H. M. de Koningin werd een telegram gezonden, waarop nog dienzelfden avond een dankbetuiging
inkwam.
De nette spijslijst was versierd met een fraaie teekcning van den kunstenaar Ed. Karsen, bestuurshd
der Afd. Amsterdam.
Na den maaltijd Leven de meesten nog lang gezellig bijeen, liedjes, voordrachten enz. werden ten
be ste gegeven. Het Amst. aid.-bestuur handhaafde
Naar hoffelijke ontvangst tot het uur van scheiden.
. Maar alleen een groote opkomst had hier van al2'emeen meeleven kunnen getuigen, van zucht om door
kennismaking en verbroedering tot rooter gezamenlijke krachtsuiting te komen.
Daaraan ontbreekt nog zeer veel in het A. N. V.

=
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schamend voorbeeld strekken. Had het Groepsbestuur
iets in het leer
te zeggen. 't zou er Luit. Werner
g
eenige maanden detacheeren.
Te Enkhuizen en Gouda werden ook Afdeelingen
voorbereid engesticht.
Het is voornamelijk aan de geestdrift en aansporing van Dr. cheers te danken, dat te Haarlem de
eersteJongelieden-Afdeeling tot stand
kwam, weldra gevolgd door die te Amsterdam, 's Gravenhage en Alkmaar.
Prof. Te Winkel's rede bij de stichtin der Jongelieden-Afdeeling in de hoofdstad' des Rijks uitgesproken, zal spoedig als vlug'schrift van 't A. N. V. in
druk verschijnen en er zeker toe bijdragen het getal te
versterken der on ijveraars, die nog een geheel
leven voor zich hebben en bezield met het geloof en
de kracht der jeugd, zoo heel veel voor de verwezenlijking der nationale denkbeelden kunnen doen.
Gewonnen en onontgonnen terreinen.
De gevechtskaart overziende, bemerkt men, dat de
beide Hollanden vrij dicht met vlaggetjes bezet zijn.
We tellen er niet minder dart 21 veroverde vesten in
den vorm van Afdeelingen.
Hoe schaars wapperen ze in de andere provincien:
o. a. Zeeland, de provincie van De Ruijter, toont geen
leven voor de beweging, telt nog altijd geen AfdeeLin en zeer weinig leden; Brabant: Afdeelingloos;
Limburg : idem.

***

Jaarverslag van Groep Nederland.
(Uittreksel).
Het is wederom een aangename taak verslag uit te
brengen, omdat er weer veel te boeken valt, waaruit
de stage groei van het Verbond blijkt, veel dat wijst
op meer waardeering, veel ook dat doet zien hoe
men meer en meer het Alg. Ned. Verbond beschouwt
als een macht, die veel ten goede kan werken en met
wrens stiigenden invloed men rekening gnat houden.
Groep Nederland telde op 1 Jan. 1907 binnen de
landpalen 5124 leden. Dit getal was 31 December gestegen tot 6028, een vooruitgang dus van een 900 leden. Het aantal nieuwe leden, dat zich aanmeldde,
bedroeg veel meer, maar het getal leden dat bedankte
was grooter dan vorige jaren.
Een der oorzaken hiervan is niet ver te zoeken en
behoeft niet nader aangeduid te worden.
Maar wel vinde de wensch eenplaats,
dat onze landgenooten hun middelen toch
meer mochten aanwenden ter versterking
der innerlijke kracht van onzen stam.
Met de verspilde fondsen zou een Verbond als het onze schitterende laden
hebben verricht, stichtingen tot stand
hebben kunnen brengen, die men ervan
verwacht, maar waarvoor alsnog de middelen ontbreken.
Het aantal Afdeelingen klom
van 24 tot 32, als tenminste de pas gestichte, wier voorbereiding in 1907 viel, er
bij worden gerekend.
De Afdeelingen Sneek en Leeuwarden
kwamen in Januari tot stand, als Friesch
wingewest.
Zutfen volgde in April door de taaie
volharding van Luit. E. Werner, die den
stichtingsavond voorbereidde. En den afgeloopen winter in Kampen gedetacheerd
zijnde, heeft hi' zijn vrijen tijd ten
nutte gemaakt en ook daar een Afdeeling
in het levengeroepen.
Dat die plaats de boo fdstad van OverD.: N ieuwe Kerk te Amsterdam.
ijsel is voorgegaan, moge deze als be-

Teekenin v. Ed. Karseri voor de spijskaart.
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Entoch, het begint te dagen in het Zuiden. Na
eel vruchtelooze pogingen in verschilletrde streken
v
van dit overgangsgebied, dat zoo'n krachEgen steun
kon een aan Vlaanderen, komt er leven, belangstelling, waardeering en dankbaar aanvaarde hulp. Breda zal weldra een krachtige Afdeeling rijk zijn. Afdeeling Eindhoven wordt denkeliik ook in het nieuwe
jaar herboren en uit Maastricht kwamen kOrtelings
bewiizen van belangstelling, welke ook in dien uithoek
de vestiging van een voorpost niet onwaarschiinliik
maken.
Waar Holland als in de 17e eeuw het voorbeeld gaf
vangrootste yolks- en wilskracht, moge zijn huidig
overwicht in het Verbcnd de andereprovincien aansporer 4 dien invloed te verkleinen door zelf meer en
grooter te worden in de organisade, opdat eens alle
gewesten gelijke kracht ontwikkelen in, verhouding tot
bun zielental,
gedachtig' aan de woorden van het
Verbondslied:
De Nederlander zelf, hij zij
Hollander, Zeeuw of Fries,
Of Groninger of Heidekind,
Hi' heeft maar een devies!
Het Bestuur van Groepi Nederland
under in in 1907 eenige verandering.
In de eersteplaats moest het ziin Penningmeester,
den heer P. J. de Kanter, missen, die vijf jaren lang
zijn beste krachten aan het Verbond had gewild en
met roote kennis van zaken de geldmiddelen beheerde.
Het Bestuur was zoo gelukkig in Mr. W. Dicke
een waardig op,volger te vinden, die tevens des heeren
De Kanter'splaats in het Hoofdbestuur als Alg.
Secretaris-Pennin,gmeester innam.
Voorts traden uit het Bestuur Prof. Mr. W. v. d.
Vlugt, Prof. Dr. J. H. GalMe err ode heer J. J. B.
v. cl, Chys Ir. In hun plaats werden gekozen Mr. A.
B. Cohen Stuart, Dr. W. van Everdingen en Jhr.
Mr. H. Smissaert.
In, het Hoofdbestuur werd nog door de Groep afgevaardigid mej. E. Baelde ter vervanging van Prof.
Mr. W. v. d. Vlug,t die zich om gezondheidsredenen
genoodzaakt zag of te treden. Aan Groep Nederland
komt de eer toe de eerste vrouw in het Hoofdbestuur
te hebbengebracht. Van de vrouw in haar verschillende maatschappelijke betrekkingen verwacht ook het
A. N. V. veel voor de herleving van het nationaliteitsgevoel.
Bij het overliiden van Mr. J. P. Moltzer, lid van
den Raad van Bijstand, werden diens route gaven in
Neerlandia herdacht.
Nog client met ingenomenheid te worden geboekt,
dat het Bestuur van de Regeering meer en meer waardeering en steun ondervindt.
Naar aanleiding der besluiten. van de algemeene
vergadering werd het Gr o epsreglement aangevuld met bepalingen ten opzichte der JongeliedenAfdeelingen en haar verhouding tot de Groep , en de
Afdeeling van ouderen.
Nadrukkelijk werd in het reglement vastgelegd, . dat
men als lid van het A. N. V. toe an heeft tot alle
leden-vergaderingen en uitvoeringen, door welke Afdeeling ook gegeven.
Belangriik voor de verhooging der belangtstelling in
verschillende oorden des besluit
lands,
ten, isopzichte van de plaats, waar de algemeene jaarvergadering zal wordengehouden, n.l. in de even 'are buiten Dordrecht.
Het verdient in de toekomst aanbeveling ook eens
te vergaderen op plaatsen, waar een Afdeeling is.
Voor depropaganda kan dat het winnen van een
vesting beduiden.
Door het XXIXste Taal- en Letterkundig C o ngres werd aan het Bestuur opgedragen de plaats
le be glen voor het volgende Congres. Ons GroepsBestuur koos Leiden.
De vorige jaarvergadering droeg het Bestuur op te
overwegen of het aanbeveling verdiende te ijveren voor

een eigen nationalen t ij d. In de Bestuursvergaderingen is het punt meermalen ter sprake gekomen, maar degroote meerderheid was van oordeel,
dat, waar degeleerden het over deze kwestie niet
eens zijn en de meest uiteenloopende meeningen zijn
toeg'edaan, moeielijk een beslissing kon worden genomen.
Besloten werd het oordeel of te wachten der Staatscommissie a. h.
Taalstrijd.
jd voor de handhaving van onze taal
Al is de stria
to ,en het insluipen van onnoodige en nuttelooze
vreemde elementen, teen de dwaze annstellerij van
neringdoenden om hun winkelramen te ontsieren met
allerlei vreemde opschriften, slechts een onderdeel van
bet streven naar een verhoogd stambewustzijn,' toch
blijft het Bestuur zijn volle aandacht er aan widen
en ma bet ervaren, dat ook in dezen de beginselen,
zij het langzaam, doorwerken.
Jammer, dat sommige puristen, teen de bedoeling van
1 Bestuur,
g'aan overdriven
een onderdeel
van dengrooten stria tot hoofddoel verhelfen en sommige goede Nederlanders van het Verbond afstooten.
In opdracht der laatste Groepsvergadering te Dordrecht werd een commissie in het levengeroepen tot
samenstelling van een list van vreemde woorden met
hurlpassende vertaling en omschrijving. Mevr. A.
Beets—Damste, Dr. A. Beets, Prof. dr. D. C. Hesseling
en Prof, Dr. J. J. Salverda de Grave werden ben id
g
evonden, die taak op zich le nemen. De commissie
heeft zich echter tot haar leedwezengenoodzaakt gezien de taak neer te le en daar „bestudeering en
herhaalde bespreking haar telkens meer en meer
overtuigd hebben van de onuitvoerbaarheid der haar
gegeven opdracht". Zij zal van haar besluit in een
beredeneerd verslag' rekenschap geven.
Door het Groepsbestuur werd een onderzoek ingesteld in hoeverre het Nederlandsch in diplomatieke
aangelegenheden bier te lande wordt gebruikt. De uitkornst was niet bemoedigend. Het plan bestaat over
dit onderwerp mededeelingen te doen in Neerlandia.
Over den taalstrijd moge nog worden opgemerkt,
dat het niet alleen voor ons eigen land van belang is
onze moedertaal te eeren, maar dat wij Noord-NederLanders daarmee tevens aan onze Vlaamsche vrienden
eengrooten dienst bewijze
n.
Men kan reeds veel doen door met Vlaanderen altijd in het Nederlandsch te brielwisselen en zaken te
doen. Om dit te bevorderen, werd door het Dag. Bestuur een rondschrijven gezonden aan den Ned. Bond
van Vereenigingen van den Handeldrijvenden en Inclustrieelen Middenstand, de Maatschappij van Nijverheid en de Kamers van Koophandel met verzoek in
die richting mede te werken.
De roe in van het A. N. V. getrouw, werd ook
in het afgeloopen. jaar s a m e n w erking gezocht
met die vereenigingen en instellingen, wier streven
zich bij dat van 't A. N. V.aansluit of er een onderdeel van beh.artigt.
Zoo heeft Vreemdelingenverkeer destichling voorbereid van een Centraal an o0 voor Reisinlichtingen. Grcep Nederland heeft daaraan meegewerkt en gedurende vijf jaar een jaarbijdrage van f 50
tcegezegd.
Een grootsch plan werd ontworpen, ter meerdere
bekendmaking van ons land buiten degrenzen. Op
het voorbeeld van werken als „Zweden" en „Belgie
werd besloten, de uitgave voor te bereiden van e e n
werk over Nederland.
Hier voor werd een commissie benoemd, bestaande
uit de heeren Dr. H.J. Kiewiet deJonge, Prof. P.
J. Blok, Dr. J. B. Schepers, Pr. Mr. H. Smissaert
en Mr. A. B. CohenStuart. Reeds werd met een uitgever onderhandeld, die een gelijk plan had en de
medewerking van het A. N. V. gaarne aanvaardde.
Maatregelen werden beraamd cm voor de leden van
het A. N. V. in het buitenland, die Nederland voor
langen of korten tijd wenschen te bezoeken, een list
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vangoede en goedkoope pensions (kosthuizen) aan
te le en.
De voornaamste samenwerking werd echter wel bereikt ten opzichte van het onderzoek naar het v e 1schijnsel der tuchteloosheid. Een bewijs
van vertrouwen ma g het heeten, dat aan het Dag.
Bestuur van Groep Nederland de leiding werd toevertrouwd. De werkzaamheid der commissie, die herhaaldelijk bi:;eenkwam, is een stile kracht gebleken,
de arbeid aan het bekende rapport besteed niet verlorengeweest, getuige de nieuwe „Unie van Utrecht",
kortelings gesticht.
Ten slotte is het Groepsbestuur tot de erkenning
gekomen, dat er niet g'enoegzaam voeling worth geen dat niet alle krachten
houden met de Afdeeling,
worden, samengetrokken tot een groote macht.
Een der Bestuursleden ontwierp een plan om de
werkzaamheid der Afdeelingen en haar verband met
't Groepsbestuur te verhoogen.
Ditplan is reeds ernstig overwogen.
Moe het volgend jaarverslag er de schoone resultaten van hebben te boeken.
C. VAN SON, Secretaris.
N. S. VTegens plaatsgebrek kunnen de verslagen der
Afdeelingen, zelfs niet in uittreksel worden opgenomen. Geen jaarverslag zonden in Deventer, 1-ivelinOostelijk
Flak
en
kee, Utr. Studenten-Afd.
g
oo , Nijmeg,

Van de Afdeelingen.
Aan de Afdeelingssecretarissen.
U onitvangt voortaan voor uw archief geen afzonderlijk nummer meer van Neerlandia. Aan het eind
van het jaar zal u een volledige jaargang worden toegezonden.
***

o ng.-A f d. Amsterdam.
Voordrachtavond, 21 Maart.
De kleine zaal van Odeon geheel gevuad.
\War de rust las Mr. Limterts Hurrelbrink „Len
Carnavalsbeeld" en „Een Zwaluwnestje".
Beide vertellingen maakten een die pen indruk.
Na de gauze vond mevr. Van Ciendt voor haar
luimige voordrachten een dankbaar gehoor.
* **

Amst. Stud.-Afd. G. U.).
In deplaats van den heer Holtzmuller is tot bestuurslidgekozen de heer C. P. Gunning.
**

Amst. S t u d.-A f d. V. U.1.
In de plaats van den heer A. A. L. Rutgers is tot
onder-voorzittergekozen de heel J. van Nes Czn.
* **

jong.-Afd. 's Gravenhage.
Boeken voor de B.-C. teRoiterdam worden in
vangst genomen door:
J. G. Blink, Groot Hertoginnelaan 67;
Mei. Y. Wind,Schuytstraat 211;
Mei. H. Godschalk, Regentesselaan 175;
B. Spruyt, Weimarstraat 91;
Me'. J. van Essen, Verhulststraat 7;
F. de Leeuw, Daguerrestraat 70;
Crevecoeur,Oostenburg, Voorburg;
J. ten Raa, Van Swietenstraat 88;
H. de Bruyn, Laan van Meerdervoort 58;
Mej. F. van 'tHoff, Reenkensstraat 6;
A. deJongh, Trompstraat 93.
* **

ont-

Kampen.
Omtrent de stichting dezer jo
ngste Afd. meldde de
Prov. Over. en Zw. Ct. van 19 Maart o. m.:
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Depogingen van enkele ingezetenen te Kampen,
om te komen tot de oprichting van een Afdeeling van
het Al em. Ned. Verbond, zijn met goeden uitslag
bekroond geworden.
Dr. W. van Everdingen uit Rotterdam had zich
bereid verklaard om het Verbond aan de Kampenaars
bekend te maken, en de heer H. L. E. G. J. Werner,
le luit. der huzaren, leidde dezen spreker in met enkele woorden, bereidde hem den weg.
Mej. J. Staverman, directrice der Openb. Meisjesschool, en de heeren le ltns. J. S. Metz en D. Raman stelden zich besc4ikbaar om de jonggeborene
door de eerste moeiliike maanden heen te helpen, en
luit. Metz verklaarde zich tevens bereid om tijdelijk
de boeken te ontvangen, die mogelijk bij den a. s.
schoonmaak voor den dag zullen komen.
* *

Leidsche Studentent-Afd.
Het Bestuur is thans aldus samengesteld: H., C.
Leemhorst, eerste voorzitter; A. Th. Neeb, tweede
voorzitter; W. H. 'van Helsdingen, schrijver; P. 1-1.
Fromberg, penningmeester; A. D. Fokker, commissaris voor den vacantieleergang; P. E. Gerke en J.
J. van Walsem, commissarissen.
Tot eereleden zijn benoemd de heeren R. E. Kielstra en A. Welcker.
***

Zaaastreek.
Ondergeteekende zamelde op het eind van 1906 en
het begin van 1907 boeken enz. in voor een Zeeuwsche kolonie in Brazilie, met ditgunstig gevollg, dat
door hem twee kisten, inhoudende ongeveer 850 ex.
naar Rotterdam werdengezonden. Dit succes gal aanleiding tot oprichting der sub-commissie van de Boeken-Commissie en wel in de jaarverg. 28 Febr. 1907
gehouden en waarin werden benoemd de heeren A.
van Geldere, He me Vis en schrijver dezes. 't Mocht
der commissiegelukken door middel van propaganda
door mond en pen, in plaatselijke bladen, alsmede
door een reelameteekening (zie Aug.-ttr. Neerlandia
1907) tot 1 Maart 1.1. niet minder dan 2300 boeken,
waaronder zeer mooie, als Nanssen: In Nacht en I Js,
Motley: De Opkomst der Nederl. Rep., enz. enz. te
verzenden. De Zuid-Afrik. Voordracht- en Liederenavond was voor de commissie eengoede apleiding
om haar doel en streven nader bekend te maken in
de Zaanl. bladen en met hetgewensciae gevolg.
De heer Van Geldere bedankte in de 1.1.gehouden
ledenverg., terwijl de heer He me Vis het zeer werkzame commissielid,ons ontviel door verttek naar
Londen. Benoemd werden in hunplaats de heeren
M. E. v. d. Veen en G. Jans, leeraar H. B. S. te
Zaandam. De werkzaamheden worden thansgeliikmatig over de drie leden verdeeld, ieder belast zich gedurende 4 mianden met inzameling, verzending enz.
Moo deze re elfin een edelen wedstrijd veroorzaken
tusschen de Brie leden. Tot verlichting van den arbeid is ons voornemen in de verschillendegemeenten,
waarover on ze Aideeling zich uitstrekt, venegenwoordicers te verkrijgen.
Ondergeteekende, die 1 April 1.1. ziin betrekking
overdroeg aan den heer Jans mocht het gelukken van
het tijdstip of der sluiting van 't jaarverslag, 1 Maart
1.1,, 700 boeken naarRotterdam te zenden. Verscheidene jaargangen van De Gids, een jaargang Op de
Hoogte, wederom Motley: De Opkomst der Nederl.
Rep., Blink: Nederland en zijn Bewoners en tal van
andere zeer mooie uitgaven bevonden zich onder deze zendin.g.
Opmerkelijk, dat ons werk tot dusverre meet steun
ondervond van niet dan van wel leden. Mogen spoedig beide categorien als om strijd ijveren voor onzen arbeid. Dat men toch allerwege het groote belang moge begrijpen van het schitterende werk, dat
onder leiding van Dr. Van Everdingen te Rotterdam
verricht wordt. L e den van het A. N. V.
steunt krachtig de B.-C., Afdeelin.gen in
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Nederland richt sub-commissies op om wijd en zijd
het arbeidsveld te beploegen.
En vooralgij, Hollandsche jongens en meisjes, al
of niet vereenigd in Afd. Jong-Nederland van het A.
N. V. schenkt uw aandacht aan deze daad, die tot
de menigte spreekt, gelijk zoo juist in het jaarverslag
van den secretaris van Groep Nederland werd gezegd.
Op ten stride voor ons heerlijk werk.
Het sub-commissielid,
P. H. STUURMAN.
Verslag Sneek in 't volgend nummer.
Red.
De kleine Zuiveraar.
Op de Algemene Vergadering van Groep Neder-

land te Amsterdam is het voorstelgedaan, om van
wege het Verbond het boekje „
De kleine Zuiveraar"
onder de leden teverspreiden. Zeer terecht is dat
voorstel aangehouden. Ikhoop van harte, dat dit
uitstel tot afstel zal leiden,want na kennismaking er
mee meen ik te mogen zeggen, dat het de steun van
het Alg. Ned. Verbond geenszins verdient.
Vooreerst is miji gebleken, dat De kleine Zuiveraar
zich schuldig maakt aan een overdriiving, die het
A. N. V. niet wil. Tekenend is daarvoor, behalve
het motto (of wiltge: de kenspreuk ?) deze zin uit
het Naschrift:„Jubelt gij het in uw volkslied uit,
dat uw bloednog door een vreemde bestanddeelen is
besmet, houd danook uw moedertaal rein! zoo roept
het elken rechtgeaarden, vroeden, vrijen Hollander met
vuur en klem toe”. Dat klinkt anders dan wat in
1904 de toenmalige voorzitter van 't Verbond, Prof.
Kern, schreef (inRassen, Volker", Staten biz. 162),:
„Recht onnoozel is de aanhef van 't ,Wien Neerlan.dsch bloed in de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij'. Vooreerst weet 'an en alleman, dat er in
ons land honderdenvan geslachten zijn weer naam
hun Frans en Duitschen,iSchotschen of anderen
oorsprong verraadt. Ten andere is het even dom als
ergerlijk, dat vreemde bloed een smet te heeten". Ik
geloof niet, dat ik mij vergis, wanneer ik aanineem,
dat het A. N. V. in zijn geheel nog denkt zoals zijn
vroegere voorzitter. En zonder de kwestie der vreemde woorden hier in beginsel te bespreken, houd ik
mij ook overtuigd, dat de grote meerderheid der leden het met mij als overdniving' zal beschouwen, wanneer De kleine Zuiveraar woorden wil verbannen als:
abuis, advocaat, avontuur, azuur, balanes, biljart, bloemist, courant, figuur, fleurig, fortuintje, karpet, klimaat, mag'azijn, manier, massa, portret, sjoiel, soebatten spion enz. Wanneer deze en dergelijke woorden de N'ederlandse
taal besmetten, dan zal al het water van de zee haar
niet rein kunnen wassen. Daarnu niets een zaak als
deze meer schaadtdan overdrijving, zou reeds alleen
op deze grond alle aanbeveling achterwege moeten
blijven. Maar aangenomen, dat ik mij in de geest van
het Verbond vergis, aangenomen dus, dat het alles
de deur zou willen wijzen wat
eniger tijd is „ingeslopen", dart nog zou
onze Zuiveraar niet g'raag
onder de vlag van het Verbond zien varen.
Het ligt voor de hand, dat een kleine Zuiveraar
niet naar volledige oprutiiming heeft gestreeld. Het
zou dus onbillik zijn hier volledigheid te eisen. Maar
wat we wel mogen verwachten, is dat de voornaamste „indringers" verdreven zullen zijn. Dit is echter
nietgeschied. Aan de ene kantgeeft het boekie te
veel door woorden op te nemen, die bijna nooit won
den gehoord, als: arrantt, assemble e, a t t it
e, brouillement, but, Chan ea.
connaissance, criticus, gravitatie,
hospitaliteit, moderaat,parenteeren,
perraal, proceleusmaticus, universaliseere n, enz. Aan dead
nere kant zijn bonder dlanai van woorden weggelaten, die in onze taal vrij

gewoon zijn. Een hele aflevering van Neerlandia zou
nodig wezen, om die laatste bewering te bewijzen.
Ik moet me dus beperken en doe slechts een paar
grepen. Ik neem een willekeurige bladzijde met advertenies van de N. Rott. Courant en tref daarop
aan" de volgende vreemde woorden, die in De kleine
Zuiveraar niet wordengevonden: turbin e, a ccountant, intercommunaal, plafondt,
dividend, blouse, empire, agentuu'r,
manufacturen, aval, endosseeren, orkest, bar, circus, impressario, vaudeville, opera, operette, loge, balcon,
stalles,parterre, parket, baig'noires.
Waarom vind ik die niet en de bovengenoemde wel ?
Tweede greep, in' het boekje zelf: Sopraan is opgenomen, maar a 1 t, b a s, tenor ontbreken; i nfanterie staat er in, miar cavalerie, artillerie engenie niet; endemisch heb ik
gtevonden, epidemisch niet, ultimo is aan,
wezig
prim o, medio niet; mast vocaal
vind ikgeen consonantt, naast to Bement
geen hotel di restaurant, naast generaal,
kapitein enz. geen officier of luitenant,
naast compagnie, escadron enz. geen regiment, colonne, brigade, divi's,ie of
legioe n. Niets zou gemakkeliker zijn dan bladzijden met dergelike tekortkomingen — tekortkomingen
n.l. van het standpunt van De kleine Zuiveraar beschouwd — te vullen: de woorden die ontbreken zin
j
lecrio • zelfs dat woord legio zoek ik te vergeefs.
Liever nog dan van onvolledigheid zou ik hier wiltlen spreken van gebrek aan methode en dan bedoel
ik met dit vreemde woord niet „leerwije" zoals
de Zuiveraargeeft — maar een vast, wel overdacht
plan van werken. Dat nu is er niet geweest. Waarom anders alle mogelike en onmogelike versmaten opgenomen en bijv. alle benamingen van plaatsen in de
schouwbu.rg weg'gelaten ?
Vraagt men ten stotte, ofdan wat ons gegeven
wordt altan.sgoed is, dan moet ik ook die vraag' bepaald ontkenriend beantwoorden. Verschillende vertalingen zijn beslist lout. Talud bijv. is geen
„berm", evenmin als arbitrage een „vergelijk"
of karpet een „vloerkieed". Zogaat het ook niet
aaR, cultuurplanten door „kweekplanten",
hospitaal door „ziekenhuis", kolonel door
„overste" en sergeant door „wachtmeester" te
vertalen. En iedereen voelt, dat „menschkundig",
„schoolwijsheid" en „paneelhout" iets anders betekenen dan anthropologisch, schola\stiek
en Iambriseering. Dat is een taalzuivering,
die tot taaiverarming leidt. Taalverarming is het ook,
wanneer microscoop en loupe beide door
„vergrootglas", luitenan t-g eneraal en s t r atee g door „veldheer", architect en in e-

nieur door „bouwkun,dige" worden weergegeven.
Ik voor mij wil ook excursie, intervieuw e n en cur a t éle nog niet later varen, omdat
wij „uitstapje", „uithooren" en „voogdijschap" hebben. Vertalingen als escadron door „bende",
e door „sch.oudertj!e", bouff at ri t e
door „zwans", em olumen ten door „buitenkansjes" zijn • gewoonweg belachelik. Nieuwvormingen
als „tweeleer" voor dualism e, „bladzuil" voor
k o 1 o m, „werkelijkheidsknecht" voor positivist
zijn, om 't op z'n zachtst te zeggen, niet gelukkig.
Evenmin de vertaling' van majoor door „korner,
dat en in stam en in uitgang feitelik vreemd is. Lo

zouden er nog meer aanmerkingen te maker" z* .t. Wij
zouden bijv. nog kunnen wijzen op de door-en-door
Nederlandse woorden vennoot en v e n o o tschap, die almede worden uitgeworpen; op woorden als mystiek en genetisch, waar de samnstellers het zonder omschrijving' niet
orde kungen. krijgen; op het bela.ngrijke feit, dat zelf nog
woordengebruiken, die zij met hun ban hebben getroffer (m o d el onder „figuur", bloemiste onder „fleuriste", c ij n s o. „impost", meth ode o,
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„mystiek” en manier in het Nasehrifty. Maar
wij vertrouwen, dat het zo wel voldoende zal zijn,
omde haven uitgesproken mening hier te mogen herhalen: De kleine Zuiveraar verdient de steun van het
A. N. V. niet.
A. OPPRE.L.
Dordrecht 2 April 1908.
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door ons aan het buitenlandgeleverd wordt, is bekend.
Al komen de dagen van Tsaar Peter niet terug,
Loch kangezegd warden, dat de Nederlandsche
scheepsbouw zich in toenemenden bloei verheugt en
zich een eervolle phats onder zijn mededingers verzekerd heeft.
's Gravenhage.
CHR. MULLER, w.i.

t3g
De Nederlandsche Scheepsbouw in 1907.

Nederlanders, die buiten de nijverheid staan, zijn
in 1 algemeen zoo weinig bekend met de beteekenis
van sommige bedrijven hun land, dat het wel geen die daarover licht
wenscht ware, dat bekendmaking,
verspreiden, wat meer onder de oogen van het grootepubliek kwamen.
Zoo ook de mededeelingen over den scheepsbouw,
die ieder jaar in het tijdschrift „De Ingenieur" gedaan warden. Ditmaal zijn die over het jaar 1907 te
vinden in No. 11 van den loopenden jaargang'.
Uit een staatje, ontleend aan Engelsche hicIschriften,
blijkt, dat Nederland het vierde scheepsbouwende land
der wereld is, te rekenen naar het aantal tonnen:
1906
Landen waar meer
dan 50,000 ton werd
gebouwd

Groot-Brittannie en
Kotonien .....

1907

I
Schepen

BrutoReg.
BrutoReg.
Schepen
Tonnen
Tonnen

De Studentenardeeling Antwerpen

A. N. V. (Studenten Hooger Handelsinstituut) doet
een beroep op alle Nederlandsche handels- en bankhuizen om van hen te mogen ontvangen alien slag van
Nederlandsche formulieren bij den Nederlandschen
handelgebruikelijk. Vrachtbrieven, kogoossementen,
charter-party, krediet-brieven, omzendbrieven, aanvragen tot opening van rekeningen enz. enz. enz.
Het doel is: bevordering van hetgebruik van het
Nederlandsch in den Zuidnederlandschen handel. Men
zende deze stukken naar het Secretariaat der Studentenafdeeling: De Hornestraat 35, Antwerpen.
Noordnederlandsche bladen zouden ons met overname van dit verzoek verplichten.

1590 2,030,843 2014 1,845,305

Vereenigde Staten .

207

464,671

177

455,713

Duitsehland .....

361

360,980

507

321,372

Nederland . . . . . .

233

117,942

321

144,991

Japan.........

137

96,132

148

127,752

Frankrijk ......

84

85,948

52

113,345

Italie . . . . . . . . .

55

37,854

26

85,370

Noorwegen .....

76

56,023

74

52,435

Geheele wereld ..

Zuid- Nederland.

olt
Groepeering van Vlaamsche strijdkrachten.

2867 3,373,588 3523 3,277,894

Hoewel het totale tonnencijfer terugg'eg'aan is, vertonnen de Nederlandsche cijfers een flinken vooruitg'ang.
Bij deze cijfers moet opgemerkt warden, dat volg
'ens de aan „De Ingenieur" rechtstreeks verschafte
opgaven, het aantal in Nederland gereed gekomen
schepen in 1907 niet 321, doch 481 was, en het aantal tonnen 149.856. De Engelsche cijfers hebben dus
slechts betrekkelijke waarde, n.l. als verhoudingscijfers.
Overigens zijn ook de opgaven van „De Ingenieur"
nog beneden de werkelijke cijfers, aangezien vele kleimere en enkelegrootere werven hardnekkig weigeren
inlichtingen over hun werkzaamheden te geven, ii
'tgeheel zijn dit er meer dan 50.
Van de 54 in de tabellen opgenomen Nederlandsche
werven leverden er 21 zeeschepen (70, met 64.325
Ion).Ruim 57 % van den totalen tonneninhoud was
dus voor rivieren en binnenwateren bestemd.
25 Nederlandsche werven leverden ook voor buiteinlandsche rekening (131 schepen met 38.394 ton);
Dit overtreft verre het een En eland voor ons bouwde (29.000 ton),.
Door zeer vele firma's worden, niettegenstaande of
inisschien juist tengevolge van het beschermende stelsel in Duitschland, met Duitsch staal sleepkanen, Rijnschepen en lichters gebouwd. Hoeveel baggermaterieel

Er is in de laatste maanden in verscheidene steden
van het Vlaamsche land een streven merkbaar om de
verschillende Vlaamsche strijdkrachten, de verschillende Vlaamsche vereenigingen tot welke politieke denkwijze zij ook behooren, in een verbond te groepeeren,
dat op sommige oogenblikken, waarop een samenwerking' van heel het Vlaamsche le per gewenscht en
noodzakelijk is, eensgezind in het strijdperk zou treden. Met dit doel voor oogen was reeds tot stand gekomen: het „Verbond der Vlaamsche Maatschappijen
van Borgerhout"(voorstad van Antwerpen) het „Verbond der Vlaamsche Maatschappijen uit den Brusselschen Omtrek", terwij1 de secretaris van het A. N.
V. te Gent, de heer Meert, de afgevaardig'den van de
Gentsche maatschappilen met hetzelfde inzicht bijeenriep en te Antwerpen een dergelijk plan aanhangig, is.
In beginsel kan zoo een streven niets anders dan
sympathie verwekken. Want het is slec,h.ts al te dikog tot
toen gebeurd dat ,
in vraagstukken, die
wijils
het algemeen Vlaamsch belang raakten, ieder zoo wat
de richting volgde, die hem het
zijn eigen we in de
best toescheen, zonder dat een ordewoord van hoogerhand de lijn aanduidde waarlangs men zich te bewe en had. Het was nagenoeg hetzelfde alsof in °orlogstijd elke afdeeling van het groote leger, aizonderliik ten stride zou trekken, zonder te luisteren naar
de bevelen van den opperbevelhebber, met het floodzakelijk gevolg, dat die verschillende krachten, in
plaats van bij te dragen tot de algemeene overwinning, integendeel elkander te niet deden en het leer
een niet te vermijden nederlaag berokkenden.
In depsychologische samenstelling van den Vlaming als individu heeft men de oorzaken van een
soortgelijken toestand meenen te vinden. En een feit is
het, een feit waarover men zich reeds meer dan eens
d dat dit gebrek aan tucht e.n eenheid
heeft beklaag,
onder de Vlamingen te wijten is aan de moeilijkheid
die zij ondervinden om, waar het de groote nationale
zaakgeldt ,
hun persoonlijke voorliefde voor deze of
igene richting, deze of gene opvatting, hun individualii teit op zij te zetten in het belang van die zaak zelf.
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Hebben wij in deze eigenaardigheid, waarmee volstrekt
niet de Vlamingen alleen behept zijn, doch die wij: bij
heel het Belgische yolk aantreffen, een overblijfsel te
zien van het door heel degeschiedenis van dit yolk
gaande particularistisch gevoel ? Het komt er niet op
aan naar de oorzaken te zoeken, doch vangrooter
gewicht is het het feit vast le stellen. En me zal niet
ontkennen dat elke Vlaming zich geroepen acht om
als officier in het Vlaamsche le er op te treden en dat
g
,
op die wijze dit leer
bestaat uit heel veel dificieren
uit bitter weinig soldaten. leder wil bevelen uitdeelen, hij weze er al of niet bekwaam toe, en wanneer
men voor den viand staat dan kibbelt men, omdat die
bevelen elkander zeer dikwijls tegenspreken. leder
wil aan het hooid staan, maar in de ran en blijven
dat kunnen slechts weinigen.
En dan die andere reden van verzwakking, n.l. de
vitzucht die ons yolk eigen is, en waardoor het zoo
vaak belet wordt zich op een voldoende hoogte te
plaatsen om eel), zaak in heel haar omvang te overzien; waardoor het bewogen wordt om alleen een
kant, dikwiils een zeer kleinen kant van die zaak te
beschouwen en om zoo een onderdeel hetgeheel uit
het mg' verliest! Een flink Vlaamsch weekblad van
Antwerpen, Qns Rech t, had het nog niet lang
geleden over „den geest van vitterii van onze Vlaamsche stamgenooten", over het „vitten en kibbelen",
dat „echt Vlaamsche deugden" zijn.
Het is ongelukkig maar al te waar! Waar een gezonde, levensvolle, krachtige kritiek, — noodzakelijk
bij elk ernstig streven, biji iedere flinke levensopvatting, — bij machte is om een zaak te bevordren, daar
houdt een schrale vitterij elke rustige en normale ontwikkeling van een organisme teen. En dit helaas is
in ons Vlaamsch leer al te dikwijils het geval!
Willen wij in de toekomst niet zoo is in het verleden eengroot gedeelte van de kracht, die anders zoo
vruchtbarend zou kunnen zijn, noodeloos verkwisten,
dan moetgetracht worden tucht en eenheid te doen
heerschen waar nu ordeloosheid en verdeeldheid bestaan, dan moet men leerengehoorzamen. En wanneer zoo iets door het stichten van een verbond van
Vlaamsche maatschappijen kan worden bereikt, dan is
reeds heel v eelgewonnen. Al te dikwijls hebben wij
lot nog toe geziEn hoe in een zelfde kwestie verschillende Vlaamschegroepeeringen ook een geheel verschillende tactiek aannamen, het duidelijkste bewijs van
cneenigheid gevend, zoodat onze vijanden steeds konden wijzen op onze verdeeldheid en daaruit dan ook
hun voordeel wisten te halen.
Maar opdat zoo een groepeering van de Vlaamsche
strijdkrachten leefbaar zij, is het noodwendig, dat zij
zich niet be ale tot enkele stellen die dan weer onafhankelijk van elkander in den strijd zullen gaan,
doch dat dit Verbond zich uitstrekke tot heel het
Vlaamsche land; is het noodwendig dat alle Vlaamschgezinde vereenigingen, welke ook haar politieke kleur
tot dit Verbond toetreden.
En men moet verdergaan: een hoogere raad, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de verschillendeplaatselijke Verbonden, — een raad, die een
bestendig bestaan zou hebben, — zou, telkens wanneer een vraagstuk aan de orde van den dag is, dit
moeten onderzoeken, degedragslijn moeten vaststellen, die er in moet worden aangenomen, het ordewoord moetengeven waarnaar ieder zou moeten luisteren; zoo een raad Lou Jan ce leidende kracht van
de Vlaamsche beweging worden, de stuwkracht, die
alleen bij machte zal zijn om deze beweging tot haar
eind-zegepraal te voeren.
Stellig, er rijzen in de practijk groote moe0i.jkheden op: aangenomen, zelfs, dat men een s alle vitterii,
alle bedilzucht, allegebrek aan tucht ter zijde zou
kunnen schuiven, dan ma g men toch de vraag stellen of in sommige gevallen het politiek belang' niet
alle samenwerking, alle optreden, alle pogingen van
zoo een Verbond zal onmogelijk maken. En daarmede
is waarschijnlijk wel de vin er op de zwakke zijde

van een dergelijk Verbond gelegd. Hoe wenschelijk en
hoenoodzakelijk het ook is, dat in onzen stria het
nationaal belang den voorrang heeft op alle andere
beschouwingen, toch moet men afrekenen met den bestaanden toestand, die meebrengt, dat in den Vlaming
al te dikwijls het politiek gevoel sterker klopt dan het
nationaalgevoel.
Met den huidigen staat van zaken moet men zich
dan ook niet verwonderen, indien het ontworpen plan
niet dadelijk den gewenschten uitslag heel!, en dat de
stichting van die verschillende Verbonden niet onmiddellijk overal met goed gevolg zal worden bekroond.
Het komt er echter op aan zich niet te laten ontmoecugen. Gaat het een eersten keer niet, men beproeve
het later nogmaals. Want langzamerhand zal men.
gaan inzien, dat, wil men tot iets geraken, een samenwerking van alle Vlaamsche krachten een niet te ontkorner', noodwendigheid zal worden.
En daarom wezen hier depogingen, die nu worden aangewend met hartelijke sympathie begroet! Ziin
eerst deplaatselijke Verbonden op stevige basis gevestigd, worden die eerst door breed-denkende en .v.rziende menschengeleid, dan zal ook het groote Verbond met zijin bestendigen strijdraad welctra verwezenlijkt zijn!
t3:
Uit onze Takken.
A a l s t. In de Lett. Afd. sprak op 29 Febr. de

heer Frans Schuerman over „Het versieren der woningen",
een"
waar
.pleidooi voor
de „Kunst
in huis, bij eenige juiste vingerwijzingen werden gegeven om
deze inpractijk te stellen.
Op 14 Maart hield Dr. Isidoor Bauwens een voordracht over de noodwendigheid van een „Nederl. tnedisch woordenboek" en de eischen waaraan dit moet
beantwoorden. De onvermoeibare werker engeleerde
is met de samenstelling van zoo een woordenboek
bezig, dat stellig groote diensten aan de Nederl. geneeskundige wereld zal bewijzen en waarvan de verschijning met belangstelling word! tegemoet gezien.
In dezelfde zitting gaf de heer Natnalis Heyndrickx
eenige regelen van beschaafde uitspraakleer.
Zooals to voorzien was worden de lessen van hooger volksonderwijs, iederen Donderdagavond gegeven,
door veel belangstellenden trouw bijgewcond. tilt
was hetgeval met de voordracht van den heer Valery D'Hondt over ,Het Tooneel te Aalst in vroeger
eeuwen", die met fichtbeelden van den heer Pamphile
Nijs over „De I .) zer- en Staalnijverheid" die van
j. Rosa DeMoeder
Guchtenaere: „Vader en als
me
Opvoeder" en van den heer L. Frateur, Hoogieeraar
te Leuven „Over de Esthetiek van het Paard" (met lichtbeelden).
De openbare Liederavonden, die zeer veel tot de
volksbeschaving bijdragen en die verleden jaar zoo
veelvonden, zijn dit jaar op 11 Maart hernomen.
Een vrij root aantal meisjes kwamen in de Stedelijke Muziekschool, onder leiding van den heer Oustaaf Pape of van mej. Bertha Re ., niers, beurtelings
aanleeren „Aan Vlaanderen"Roosken op de Heide" en Slape
„
Zacht''.
An t werpe n. Met genoegen kan worden vastgesteld dat de Soldatenafd., waarvan de oprichting onlang's werd medegedeeld, zich uitbreidt; er
werd n.l. een onderafd. te Luikgevormd, onder
de soldaten van het korps der krijgsbouwkunde van
de bezetting dier stad. Haar oprichting is te danken
aan het iiverig streven van den beer Van Bedaf, die
ook te zamen met den heer Goethals, de stichter was
van de hoofdafdeel'ng te Antwerpen. Deze heeren wezen hartelijk gelukgewenscht voor hun kranig
De afd. „Liederavonden voor het Volk" herdacht op 9 Maart j.l. in de kazerne den sterfdag van.
Peter Benoit. De heer Jozei Muls hield eengoedgeslaagde voordracht over den grooten Vlaamschen mees-
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ter, terwiil de heeren Lenard en A. Boucher liederen van hem tengehoore brachten, waarvan de soldaten enkele aanleerden.
Op 11 Maart werden de liederavonden voor het
burger-publiek hernomen in de zaal van de firma De
Beuckelaer. En ook heer wasdeze avond aan de nagedachtenis van Benoit gewijd. Mr. E. Wildiers, voorzitter van den Antwerpschen Tak, sprak over Benoit
en den stria lien hi' te voeren had. Mej. Elisa Levering en de heer Van, As hadden welwillend hun
medewerking verleend en zongen liederen van den
meester. De heer De Beuckelaer en enkele van zijn
familieleden vereerden de kleineplechtig'heid met hun
tegenwoordigheid.
Dezelfde afd. houdt zich ook onledig met de
herdenking van bet vij en twintig-jarig afsterven van
Conscience en is voornemens te diergelegenheid onder tneer Benoit's „Conscience-cantate"(Treur- en
Triomfzang) te doen uitvoeren. De medewerkin van
het Stadsbestuur werdgevraagd.
De Studentenafd. maakte zich met Carnaval en
HalfvastEn zeer verdienstelijk door in de straten met
de bussen van het A. N. V.geld in te zamelen.
In de afd. „Hooger Onderwijs voor het v olk"
zette de heer Pol de Mont met steeds klimmenden bijval en voor een voortdurend aangtoeiendgetal toehoorders zijn voordrachten over „De Vlaamsche Schilderschool in de XIXe eeuw" voort, terwijl de heer
Omer Wattez op 19 Maart een reeks van zes lessen
„Over Germaansche beschaving" be ion.
Verbeterin g.
Het adres van den Secretaris der Afcleeling' Antwerpen is: Julius Cox, Vrijheidstraat 16.
Brusse 1. De Brusselsche Tak heeft een bedrijvi en tijd achter zich. Wij kunnen van deze werkzaamheden slechts een korte opsomming geven.
De heer Bransgaf ten beste een voordracht over
een door hemgeliefkoosd en diepdoorgtond onderwerp: Multatuli. Hi' wist daarover zooveel te vertellen, dat hetgevorderde uur hem noopte het vervolg
tot een volgenden avond uit te stellen.
Den 17 Maart had de voordrachtavondplaats van
den heer S.Rippe (Rotterdam), voor een propvolle
zaal. De heer S. Rippe, buiten eenige kortere dichtstukken, vertolkte de hoofdtafereelen vanShakespeare's
Koopman van Venetie.
De Tak hield zich verder bezig met de volgende
vraagstu,kken: Ned. opschriften te Brussel; Ned.
lectuur voor de jeugd; de Coremans-wet; de Van der
Linden-wet; Vlaamschepoststempels; Nederlandsch
voor denpostpakettendienst met Nederland, enz.
Als schrijver van den Tak werd benoemd de heer
Del ire 65 St, Jorisstraat, Laken-Brussel.
M e c h e l e n. De beer Dr. J. Lefevrekwam erode
Januari de leden op een boeiende en geleerde voordracht over „De economische toestanden in de mid deleeuwen" vergasten, werk dat het bewijs van zeer
degelijke studie aflegde!
Op 2 Februari hadden wij het genoegen Dr. A.
Borms' tweede voordracht, ditmaal metlichtbeelden,
„Over Peru" te hooren. Dr. A. Borms vertelt gemoedelijk en pittig, zijn jovialiteit brengt de toehoorders in stemming', hi' is een knap voordrachtg'ever.
Daarna droegen vier leerlingen, twee dames en twee
heeren, van de declamatieklasse van 't Kon. Vlaamsch
Conservatorium te Antwerpen uit de meest bekende
Ned. dichters enprozaschrijvers voor, ernst ein
luim. Die voordrachtavond oogstte grooten bijval en
had veelpubliek gelokt.
Ten slotte moetnog de voordracht van den, heer
W. L. Goovaerts over „De Mode in verband met de
Kunst" worden vermeld, die een .levendige bespreking
ten gevolge had.
tAt

65

Holland op zijn malst.
De Eerw. heer Jan Bernaerts, La Louviëre, ontving van de firma Wolters, Groningen, een pak boeken met Nederlandsch adres van deze firma en den
verzender Van Ghendt. Maar het werd vervoerd door
de... „Chemins de fer de l'Etat neerlandais". Aan die
zotternij kan een Vlaming zich geweldig ergeren.
— In het October-nr. 1905 van Neerlandia teekende de beer Frans Van Cuyck verzet aan teen het
feit, dat in een bekende Encyclopaedie de straatpleinnamen van Antwerpen uitsluitend in het Fransch (!)
opgegeven zijn: Place Verte, Avenue des Arts enz.
Naar het schijnt, maakt het een thans verschijnende
Ned. Encyclopaedie niet beter en ziet men de kathedraal vanAntwerpen, daar b.v. Notre-Dame genoemd, terwij1 ook straat- en andere namen van anJere Vlaamsche steden in 't Fransch ziin opgegeven.
Een Vlaming werd daar zoo door geergerd, dat hi
de Encyclopaedie, waarop hi ingeteekend had, aan
den boekhandelaar terugzond.
Ook tifdschriften doen aan die dwaasheid mee. Nog
onlangs had een geillustreerd Ned. tijdschrift een verhaal, dat speelde te Gent in de... rue HautrPort!
Wanneer pan schriivers en uitgevers dat toch eens
afleeren ? De franskiljons lezen een Holl. tijdschriften en schaffengeen Holl. encyclopaedien aan; de
Vlamingen, die 't wel doen, worden door die dwaasheden geweldig geergerd; dit is zeker niet in 't b el a ng van uit levers. „Zullen de uitgevers hun encyclopaedien niisschien aan de Walen wills ver,
koopen ?" vraagt de geergerde Vlam;ng. Dan zullen
ze vooralgoede zaken doen.

Postzegelat deeling.
B e z e n dinge n. In dank ontvangen bezendingen van: mej. Olg'a Insinger, Loeksor Egypte; mej.
El. Baelde, Rotterdam; Dr. Breitenst'ein, Karlsbad
(nieuwe Oostenrijksche); Van Egmond, Davos Platz,
Zwitserland; Frederickszonen, Oostende.
Vuri
begeer d. Curac,
ao Suriname... helaas,
zij komen niet.
Opbrengs 1. Zooals we in 't vorige nr. aankondigden, zouden we in dit nr. kunnen meedeeled
hoeveel we reeds haalden uit de onsgeschonken postzegels. Dit bedrag is
131. Wij hebben thans een
goeden, voorraad. Daar is evenwel niet goed
partij van te trekken. Van eene soort: de 10 cts. N.
0.-I. duizenden exempl.; van de 3 cts. nauwelijks
enkele.
Laten toch alle Verbondskden over de wereld medewerken. Er is geen lid van het Verbond, ons
niet helpen kan. Hoe eenvoudi g' : min post-

ze gels niet in de scheurmand te gooien, maar ze
voor ons te bewaren.
H. MEERT,
Secretaris 'van Groep, Belgie.
N. S. Zendingen worden ook aangenomen door
het Kantoor A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg draagt.
BLADVULLING.

Een lintworm in 't nauw.
Onder de aanwinsten'
's Rijks Ethnografisch
Museum vindt men in hetofficieele verslag, u.Fitgegey en door het Ministerievan Binnenlandsche Zaken,
o. a. vermeld: een munt mete voorstelling van den
stria van Ridder St. Georg tegen den lintworm. Bedoeld wordt de draak (Duitsch: Lintwurm). De verklaring van dit malleGermanisme ligt voor de hand.
De bekwame directeur, deheer Schmeltz, is Duitscher
vangeboorte.
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ZUID-AFRIKA.
Afrikaansch Hollandseh.
In het vorige mummer van Neerlandia ontleenden
wijs aan Ons Land het een en ander over het Beknopt Nederlands Woordeboek voor Zuid-Afrika, bewerkt door Hubertus Elffers en dr. W. Viljoen. We
hadden, zooals we toen zeiden, het boek zelf nog' niet
gezien, dat hebben we nu wel, en tot ons genoegen
en tot ons leedwezen beide bemerken wij', dat wij,
op een onvolledige aanhaling van Ons Land afgaande, de bewerkers van het woordenboek onrecht hebben aangedaan. Dit spijt ons, maar 't doet ons genoegen dat wij 't kunnen verbeteren.
Om s Land zei, dat alle woorden en uitdrukkingen
waren opgenomen, die in Zuid-Afrika burgerrecht hebben verkregen, en noemde eenige anglicismen als pavement, freetrader, notice-board, juts enz.
We achtten het toen bedenkelijk, dat 't Woordeboek aldus ziin gezag leende aan woorden, waarvoor
er (ook in Zuid-Afrika)oede
, van Nederlandschen
g
stam bestaan. Maar nu blijkt ons, dat de bewerkers
dergelijke anglicismen niet hebben opgenomen omdat
zii in Zuid-Afrika burgerrecht hebben verkreg'en. Allerminst. Want wat zeggen zij in de voorrede ?
„Wat het opnemen van talrijke en 'else woorden
aangaat, di mert in dit handboek aantreffen zal, is
hetgeenszins ons doel geweest, di richting daarmede
te steunen, welke zijn hell zoekt in het men en van
de twee onder onsgangbare talen; integendeel, wij
hebben ons bevlijtigd, van dergelijke woorden, voor
zo ver het mogelik was, het echt nederlandse ekwivalent aant te geven, ten einde de zuivering van het
Hollands hier te lande, welke velen zich op loffelike
wijze tot taak g'esteld hebben, mogelik te maken en
i n de hand te werken. Het bestaan van een zeer groot
aantal ango licismen en andere barbarismen, vele waarvan op burgerrecht aanspraak maken en bijna algemeen alsgeldig erkend worden, geeft tot vragen aanleiding, waarop: vooralsnog niemand het antwoord
vermag te geven; ons doel echter is geweest, aan te
tonen, dit de meeste van dergelijke uitdru.kkingen in de
volksmond door betere, zuiverder, erkend' nederlandse mDgen worden vervang'en, tevens hopende, dat het
opnoemen ervan tot di gewenste vervanging gerecter
aanleiding geven zal".
Zoo opgevat, kunnen die anglicismen in een Nederlandscii woordenboek voor Zuid-Afrika'veel goed doen.
Nu een commissie bier in Nederland verklaard heeft
ergeen gat in te zien — haar taak wellicht te theorettisch opvattende — een der like list van babarismen metgelijkwaardige Nederlandsche woorden samen te stellen, zooals op de vergadering van Groep
Nederland te Amsterdam isgebleken, en de Kleine
Taalzu.iveraar, een woordenlijst die hezelfde wil geven, al tegebrekkig is, rijst de vraag of het woorden.boek van Elffers en Viljoen niet een praktisch
voorbeeld is, hoe zoo'n list van barbarismen bruikbaar is samen te stellen.

Afrikaansuh en Hollandsch.
Verkden maand hied te Kaapstad de Airikaanse
Taal Vereniging een vergadering, waar ook dr. Brill,
de oud-Nederlander uit Bloemfontein
de man van het
,
e sprak. Hi' brak er een lans voor het
Grey Colleg,
Afrikaansch, noemde het een zuivere taal, een taal
waarin men de hoogste gevoelens der ziel kan uitdrukken; als er maar het letterkundige genie komt,

die het doet. Dat er na degroote gebeurtenissen van
den oorlog in het Afrikaansch een letterkundige werken waren ontstaan, verwonderde dr. Brill wel (als
wij 't verslag van Ons Land g'oed begrijpen),. Moge
— zoo besloot de spreker — Zuidi-Afrika spoedig
den man voortbrengen, die een Afrikaansche letterkunde zal scheppen.
Na de verheerlijking van het Afrikaansch door een
Nederlander kwam een aftakeling van het Nederlandsch (althans voor Zuid-Afrika) door een Afrikaander, den heer H. J. Hofmeyr. Hi' wees er op
zegt Ons Land — dat de Afrikaander geen Nederlandsch kan spreken. Vooral is de grammatica van
het Nederlandsch moeilijk. De taal voor Zuid-Afrika
is het Afrikaansch en niet Nederlandsch. Bij het spreken van Hoog-Hollandsch blijven de Afrikaanders
maar koud. In het woordenboek van prof. Viljoen en
Elffers komen uitdrukkingen voor als : een vreemde
eend in de bijt; een dwaas in folio; hi'' is in zijn
knolletuin, enz. Dat zijn vreemde uitdrukking'en, die
niets met onze omgeving te maken hebben en niet
begrepen worden. Aldus de heer Hofmeyr.
We zouden willen vragen: Louden er uit een Engelsch woordenboek niet ten :minste evenveel „vreemde uitdrukkingen" te halen ziin, die niets met de omg
evin g der Afrikaanders te maken hebben, en is dat
voor de Afrikaanders in het algemeen een beletsel om
zich op het Engelsch toe te leggen en het met warmte te spreken ? Het Hollandsch is de Afrikaanders,
enkelen uitgezonderd, een taal die ze koud laat,
•
omdat zij die niet voldoende leeren.
Maar, zeker, het Afrikaansch is de taal vans den
Afrikaander. En al wat de kennis en het goebruik van
het Afrikaansch in Zuid-Afrika bevordert, moet ons
Nederlanders welkom wezen. Wij wenschen daarom
depogingen, die men te Pretoria aanwendt om een
Afrikaans-Hollandse Tiidskrif op to
richten, welslagen.
Dr. H. C. Muller heeft in het Handelsblad die uiting
van „taalparticularisme", van „taalverbrokkeling taalafzondering, versnippering van krachten" afgekeurd,
en het belang „van eenheid der Nederlandsche schrijftaal" be left. Daar valt ,
wij erkennen 'het
voor
te zeggen, en dr. Muller zou onder ontwikkelde Afrikaanders, vooral inde Kaapkolonie, er menigeen
den, die het met hem eens is. Maar mannen van erLuidkende bekwaamheid, ook oud-Nederlanders,
Afrika steunen de beweging voor het Afrikaansch ais
het beste, ja het eenige middel om het Engelsch het
hoofd te bieden.
Zoo kome er dan spoedig een Afrikaans-Hollands
Tijdskrif en het worde wat de oprichters er van maken willen, een degelijk tijdschrift, met bijdragen over
allerlei bevattelijke wetenschap, over kunst en letteren,
zoodat de Afrikaander die wat meer verlangt te lezen
dan zijn krant niet altijd tot Engelsche „monthly's"
en „reviews" ziin toevlucht hoeft te nemen, — Nederlandsche tijdschriften lezen er weinigen.
Evenwel, kon er in Zuid-Afrika niet een dergelijk
tijdschrift in het vereenvoudigde Hollandsch naast komen ? Kon de KaapkoloRie, waarin zooveel mannen
zijn, die vooral den band met de beschaving van het
moederland hunner taal willen aanhouden, niet daarvoor zorgen ? Schrijvers zou men er allicht even veel
voor vinden als waarop de mannen van het Afrikaansche tijdSchrift rekenen. En waarom zou men, zoo
noodig, niet ook — gelijk de Wetenschappelijke Bladen hier te lande doen — uit de vele Nederlandsche
tijdschriften bij geval eens een artikel overnemen ?
Verschenen er in Zuid-Afrika dan twee tildschriften,
een Afrikaansch en een Hollandsch, dan zouden twee
belangen gediend zijn, of eigenlijk een: het belang
van het Hollandsch en van bet Afrikaansch, een harer spruiten, d. w. z. het belang van de algemeene
Nederlandsche taal:
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Zuid-Afrika een tweetalig land.
ZuidLAfrika een tweetalig land, dat was de tekst
van een redevoering, uitgesproken te Kaapstad door
den Transvaalschen rechter Wessels bii de plechtigheid, waarop de universiteit der Kaapkolonie haar
graden verleent. En omdat het een tweetalig land is,
zei Wessels, moeten de twee talengelijke rechten hebben en alle kinderen op school beide talen leeren.
Zoo sprak een man, die van de dagen, van Jameson's inval af, en vroeger reeds, aan deli kant der
Engelschen heeft gestaan, op een plechtigheid van de
door en door Engelsche universiteit der Kaapkolonie.
En zijn woord heeft indruk gemaakt in Zuid-Afrika, waar de voormannen der Afrikaanders zoo nog
niet durven spreken, uit vrees hun Engelsche vrienden te verschrikken. Maar wat Wessels zegt klemt
zoo, dat 't niet lang kan duren of ook zij zullen het
zeggen.

OOST-INDIE
Onze bruine broeder.
In het Weekblad voor Indie *) vinden wij, onder
bovenstaanden titel, beschouwingen van Dr. A. A.
Fokker, welke verdienen onder de aandacht onzer lezers gebracht te worden.
Wa rd de uitdrukking „Onze bruine broeder" vroeg
er nog wel eens gekscherend gebruikt, thans wordt
ze meestal ernstig bedoeld.
We denken „anders" over de inlanders dan vroeg
er; waarschijnlijk doordien velen onder hen anders
over zich zelven zijn gaan denken; doordien er meer
gevoel van eigen waarde in hen opgekomen is. Iii'
de ontwikkelden onder heng'aat dat gevoel echter gepaard met het besef dat nog veel van de „blanda's"
te leeren valt.
Bij ons hebben zich humaner opvattingen baan gebroken; bij de inlanders is meer gevoel van eigen
waarde ontstaan ; dat belooft veel voor de demping
der kloof, die er tot nu toe was.
Welke weg moet nu daartoe worden ingeslagen ?
Dr. Fokker meent dat de talen,door de inlanders
gesproken, daarvoor niet op den achtergrond behoeven te wordengeschoven, dat de inlanders in 't algegemeen daarvoor niet Nederlandsch behoeven tei leeren.
De ma1eische ende javaansche, wellicht ook de soendasche en de madoereesche talen eigenen zich voor ontwikkeling, voor uitbreiding. De nederlandsche taal is
ookgegroeid tot wat zij nu is, en er is nog steeds
leven in ; eerst na eeuwen heeft zij die gtoote mate
van brufikbaarheid verkregen, waardoor zij „op alle
gebieden van menschelijk denken, in alle omstandigheden van menschelijk leven, in alle uitingen van den
geest" behoorlijk dienst doet.
Zoo kan, zoo moet 't ook met de evengenoemde inlandsche talengaan. Ontwikkelde inlanders moeten
daarin helpen, en dit met behulp of door middel van
de kennis der nederlandsche taal;uit de kenners van
onze taal moeten de kweekers der inlandsche talen
voortkomen, want de beoefening van onze taal heeft
hun de Westersche wereld ontsloten, hen ingemeenschap glebracht met de groote gedachtestroomen, die
thans het wereldlevenbeheerschen.
Dr. F. denkt zich een tijdschrift, geheel in 't javaanschgeschreven, met javaansche redactiemannen,
wellicht nog eerst met behulp van een nederlandschen
voorlichter; weldra een tweede, een derde. Duizenden krijgen een geestelijk contact, een gemeenschapsgevoel, een volksbewustheid, waarvan ze te voren
1, No. 44, 23 Febr. 1908.
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geen vermoeden hadden. Vereeniginged zullen ontstaan,
waarin de vraagstukken, van gewicht voor de yolksontwikkeling, besproken zullen worden. De an'dere drie
hierbovengenoemde inlandsche talen zullen even zeer
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling, de mondigmaking van hen, voor wie die talen, de moedertaal zijn.
De vele spraken door andere kleinere volken gesproken, zullen zich wel aansluiten aan deg'rootere takken; in Europa is 't ook zoo gegaan.
Met de ontwikkeling door middel van eigen taal gebracht zullen de volken en volkjes in onze Oost allengspartij g'aan kiezen voor de twee wereldbeschouwin en waarmede ze kennis zullen, hebben gemaakt,
de Christelijke en de Mohammedaansche.
Wat zal nu van onzen kant gedaan moeten worden,
om blank en bruin een tegenstelling meer te doe
ziin ? Moet de Islam ongemoeid gelaten, 't Christendom bevorderd worden ?
Dr. F. zou daarop ja willen antwoordem, in zooverre dat 't Christendom alleen onder de heidenen
g
epredikt worde.
Degeest van 't Christendom zal ook ander de
Mohammedanen wel komen door hen nader tot ons
te brengen in ontwikkeling en door het voor hen begrijpelijk maken van westersche denkbeelden.
Een middel tot toenadering zal ook moeten zijn,
het openstellen van allerlei betrekkingen, die geschikt
voor hen zijn, en daaronder re en Dr. F. vele, als
die van arts, leeraar, ingenieur, officier bii le er en
vloot, mar niet besturend ambtenaar en rechter;
voor die laatste betrekkinglen worden ze nog niet rijp
geacht; hier treedt de morele ontwikkeling op den
voor 'road en daar moet men voorzichtig zijn.
Dr. F. behoort tot hen, die overtuigd zijn, dat het
aan ons Nederlanders is, den inlander de leiding te
geven, welke hi' behoeft, dat dit onze heilige pLicht
is, maar hi' is 't niet eens met hen, die de nieuwe
leer huldigen: ik heb mijn bruinen broeder lief, dus
stel ik hem met mij gelijk in alles; hen die zoo denken, verwijst hi' naar het artikel van Dr. S. R. Steinmetz in het Januari-nr.(jaargang 1907) van de Gids
„De rassenkwestie".
Zonderpartij te kiezen, make wij melding van
deze uitingen van Dr. Fokker, ook omdat er onder
onze vertegenwoordigers voor Indie zijn, cue steeds
als hun meening' te kennen gevert, dat de ontwikkeling, de mondigmaking van de volken in onze Oost
niet bereikt behoeft te worden, ja, zelfs niet kan worden, door de Nederlandsche taal in alle la en te doe
doordringen; die ontwikkeling, dat, als men 't zoo
noemen mag, aanbrengen van westersche denkbeelden
moet komen van hooger af, door de meent ontwikkelden onder de inlandsche bevolking zelve. Dat de Nederlandsche taal daaraan dienstbaar moet wordeng-emaakt spreekt van zelf.
Over de keuze van betrekkingen vellen wii allerminst een oordeel; ernstig beraad door kenners van
land en y olk moet daarovernog gepleegd worden,
meer dan tot nu toe.

NED. ANTILLEN.
Algemeene vergadering op 2 Maart 1908
in „De Gezelligheid".
Dank zij de aankondiging aan de leden, dat na afloop der werkzaamheden de weleerw. heer Rector
M. V. Zwijsen, eene lezing zou houden over Guido
Gezelle, hadden wij op deze vergadering niet over belangstelling te klagen. De zaal was flunk bezet door
een uitgelezengezelschap dames en heeren. Ook de
hoogedelgestr. heer Gouverneur en Vrouwe De Jong
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van Beek en Donk vereerden de vergadering met
hunne tegenwoordigheid.
voo
rzitter, de heer H. J. Th. Boomgaart heette
De
de aanwezigen op hartelijke wijze welkom en bracht
hulde aan ziin voorganger, den heer Mord. J. C.
Henriquez, terwiji hi' diens zoon, den heer M. C.
Henriquez, welkom heette aan de bestuurstafel.
De secretaris las nu de notulen der vorige
verg. voor, welke werden goedgekeurd. Vervolgens
benoemde de voorzitter de heeren H. J. C. Henriez, A. W. Statius Muller en A. C. de Veer tot eene
qu
commissie, om hetgeldelijk beheer van den penningmeester na tegaan.
De heer Henriquez meende voor deze benoerning
te moeten bedanken, waarop door den voorzitter in
diens plaats 13noemd werd, de weleerwaarde heer A.
Ter Maat. Deze commissie vergaderde den 10en, Maart
ten huize van den penningmeester, op welke vergadering de rekening en verantwoording' werd nagezieni
en in orde bevonden. De secretaris, de heer J. A.
Snijders, las nu het jaarverslag der Ciroep voor,
welkverslag in Neerlandia zal verschijnen (in het
Mei-nr., Red.) ,. Aan het eind van het verslag sp'rak
de secretaris een woord tot afscheid aan de leden,
waarbij hi de beste wenschen uitte voor den verderen bloei der Graep.
Daarna hield de weleerwaarde Pater Rector M. V.
Zwijsen zijn lezing over Guido Gezelle.
Spr. beschouwde hem: als dichter der n,atuur, als
Viaamsch dichter, als warm vaderlander en als geestig man, schetste ons het leven van den dichter en
deed ons eene keur vangedichten bewonderen, waarin hi'j het karakter en de groote woordkunst van den
Vlaamschen bard deed uitkomen.
Guido Gezelle te vertolken, den eenvoudigen man
in de schoonheid van zijn karakter, ja in zijn geheele ziel te doen leven voor hetpubliek, op eene wijze zooals dit op dezen avond geschiedde, dat kan
alleen een man alsRector Zwijsen, die zelf dichter is.
Zijne lezing was een letterkundig gewrocht, dat eere
g a f aan den maker. Herhaaldelijk werd spr. toegejuicht.
Mej. Albertine Lens, uitstekend op de piano begeieid door den beer S. E. L. Maduro, zong van No:1
tot tild een liedeke van Gezelle, als dit door den spreker was voorgedragen. Hare eenvoudig natuurlijke
voordracht wist op meesterlilke wijze te ontkomew aan
het zoo moeilijk te vermijden gevaar de sobere melodieen van Catarina van Rennes met te veel schittering voor te dragen. Nu bracht haar gevoelvol lied
degeheele vergadering in de juiste stemming om de
dichterlijke beschouwingen van den spreker nog beter te volgen, om Gezelle te genieten en zijn pure
schoonheid ten voile te srnaken. Voor dit zelve-schuilgaan om Gezelle in het voile licht te plaatsen, komt
aan mej. Lens een oprecht woord van geheel bijzondere hulde toe. Slechts weinige zangeressen zijn in
staat deze liederen zoogeheel juist voor te dragen.
De heer Salomon S. L. Maduro hood haar een bloemstuk aan.
Nadat zoowel door den Gouverneur als den voorzitter eene welverdiende hulde wasgebracht en dank
aan Pater Zwijsen en mej. Lens en de hoop was uitgesproken, dat de Groep Ned. Antillen, zou blijven
groeien en bloeien, werd de vergadering gesloten en
gingent alien huiswaarts, met het dankbare gevoel
dezen avond lets schoons te hebbengenoten.
De Secretaris,
J . A. SNIJDERS Jr.
Uiterste Wilsbesehikking.
Aan hen die het A. N. V. bij, testament willen bedenken, wordt de volgende vorm aanbevolen:
Ik, ondergeteekende, verklaar te legateeren aan het
Algemeen Nederlandsch Verbond, zetelend te Dordrecht
de Som van
desverkiezende met bijVoeging van: Vrij
■ van ale
rechten en kosten, ook van het recht van successie.

INGEZONDEN.
Het straatlied.
Rotterdam, 24 Maart 1008.
In ons Maart-nummer komt o. m. voor: „Liederavonden voor het yolk"; vergun mij daaraan jets toe
te voegen uit mijn viifjarige ondervinding als liedieszangler van ons Hollandsche yolk. Onder „volk" versta ik dan alien wiergenoegen in een lied niet vergald wordt door de behoefte aan 't zuiver beoordeelen daarvan; dus meer dan negentienden van' altos
wat Hollandsch spreekt.
De wijze van het wereld-straatted is weemoedig;
de woorden zijn daarin van' bijkomstige beteekems,
want 'n straatlied wordtgezongen om de wijs ( n
niet om de woorden. Maar ikgelooi niet, dat er een
tweede yolk is als 't onze, waar die wizen zoo
somber en zoo weemoedig zijn; omdat er geen yolk
is, dat zoo ontevreden, twijfelachtig en weitelachtig
van aard is. Dit is ook verschil tusschen ons en
de Viamingen, die gelukk,ig geboren ,ijn en als tevreden werkers leven. Dit is dus ook 't verschil in
straatliederen tusschen beide volken en ook daarom
zal 't hier moeilijker aan om Liederavonden te
doen slagen dan in Antwerpen.
Luister ons eens in de kleine kroegen, in de
straten en ingezinnen naar de liedjes die daar gezongen worden: van de tien ziin er negen om te
zuchten van weemoed en een is er wat opgewekter,
en dat opgewekte zal soms schuin zijn. Ik bezoek die
kleine kroegen geregeld en zelden hoorde ik daar een
beslist vuil lied. Die 't zongen waren bleeke patsers,
die er den naam van hebben zoo vuil te kunnen zijn.
Maar degroote massa, zooals: de dansmeiden, de
zeelui en de ambachtslui, zingen een algemeen lied,
dat smerig is mee, wel van wraak, liefde en dood.
Soms hoorde ik soldaten wel eens onzedelijke mopuen voordragen; er werd naar g'eluisterd, maar niet
lustig om gelachen. Er was meer verbazing over 't
durven ze en van zoo een zeldzame gemeenheid,
bewondering zelfs, maar van meedoen was een sprake. Zoo een liedje wordt hoogst, hoogst zelden een
straatliedje en als 't dan 'n enkele maal gebeurt, is
't alleen omde wijs.
Wat 't yolkhier meezingt uit de „Café-Chantants"
zijn nooit de vieze liedjes; misschien alleen 'n „refrein".
En nu over de woorden van 'n straatlied.
Bijv. ons volkslied. Wanneer in een groote b" eenloop van menschen dat lied gezongen wordt, den kt
bijna niemand over de beteekenis der woorden na,
omdatbijna niemand die begrijpt.
„Wien Nthlandsch bloed door d'aderen vloeit",
van de zeven woorden worden alleen „bloed"
„door" herken d, maar in verband met de rest
niet begrepen. 't Is dan ook niet goed ingezien om
dit lied 'n volkslied te noemen. De wijs moet 't 'm
weer doen.
Andere liedjes, die op zangavonden door lief-zingende meisjes als straatliedje aan ons warden opgedrop en: „Zegi kwezelze wilde dansen ?" en
„'k Zag een schoon bloemke op de heide staan",
enz. enz. enz., zullen 't nooit doen.
Aileen die liedjes zullen tot straatliederen verheven
worden (in ons land), die bijna t e weemoedig van
wijs ziin en waarvan de woorden gekozen zijn uit
depaar honderd, waarmee het yolk zich dagelijks
verstaat. Toch zullen ze bijzaak blijven, maar als
middeltje gebruikt worden om een volkswijsje te ontudieesnt.
hoK
daarom de woorden, die als 't ware de zenuwen van een taal zijn. De op zichzelf weinig zeg-
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gende, maar tracht ze zoo te schikken, dat de zin
degewenschte beteekenis krijgt en dan nog niet te
sterk; want er is eengroote weerzin to 'en alles wat
overdreven, onwaar, gemaakt en aanstellerig f is.
„Dood" is voldoende. „Bleeke dood" onbeg'repen;
bijvoorbeeld:
„Ark die was dood"
„Z'n moeder zat te huilen",
zal eerder beg'repen worden dan:
„De bleekedood nam Arie mee",
Z'n arme moeder huilde".
„
En nu nog de rijmwoorden. Die moeten zoo natuurlijk, zoo onvermijdelijk zijn, dat ze bijna niet opgemerkt worden. De fijnste overwegingen komen daar
juist te pas. Ve rijmwoorden mogen bijna niets
bedoelen, bijna geheel beteekenloos zijn. Vooral daarvan hangt 't af of een liedjed straatlie wordt.
J. H. SPEENHOFF.
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Zooals u ziet worden de boeken belast naar het
gewicht, alsof het meststoffen waren, alsof men meststollen voor den geest op gelijke hin kon stellen met
die voor den grond! Het yak van, 90 KO., waarde
175 frs., wordt belast met 54 francs, dat van 100
K.G., waarde 160 frs., met , 60 francs. Men kan licht
dat door den thans genomen maatregel alle
handel onmogelijk is gemaakt! Een aardige handel,
waarbij, 1 /3 van• de waarde aan belasting betaald moet
worden, en men nog een waarborgsom moet storten,
anders mag men niet invoeren!
Indien het Alg. Ned. Verbond aan dezen misstand
iets kan doer, zal dit een nuttig werk wezen!
Dankend voor de opname.
Hoogachtend,
Uw dw.,
H. P. KLUITMAN,
(Firma P. Kluitman, Alkmaar).
N. S. 't Bovenstaande is zeker een nuttige bijdrage
voor de Hollandsch-Belgische Commissie!
Red.

Alkmaar 3 Maart NOS.
Mijnheer de Redacteur!
Mag ik de gastvriiheid van uw blad eens mroepen om de ervaringen bekend te maken die ik opdeed bij den handel in prentenboeken; met Bel 'e.
Mine firma P. Kluitman, Alkmaar), is sedert lange
jaren bekend door de uitgave van deze kinderwerkjes
en voor de Belgische revering invoerrecht daarop
gelegd had, hadden in Belie vele trouwe afnemers. Na de invoering' en verhooging dezer rechten
werd de handel biina onmogelijk, maar toch trachtten we de laatste area nog steeds met lage prifzen
tenminste eenigermate onze oude vrienden over de
grenzen te bedienen. Verleden' jaar werd door het
Alg. Ned. Verbond naar aanleiding van een door
mi g'edane vraag „wat de reden was van den verminderden invoer van prentenboeken van Nederland
naar Belie" een onderzoek dienaangaande ingesteld, dat totgevolg had het mij imeegedeelde antwoord
„dat het grootenideels aan het invoerrecht was toe te
schriiven, de vermindering was inderdaad ook in Belgie ,zelf g'econstateerd".
Aangezien het in het belang van den Nederlandschen stam is, dat in Be 'e aan de kinderen meer
Nederlandsche dan Franscheprentenboeken gegeven
worden, meen ik wel dat het op den we g hgot van
het Verbond, aan, deze zaak eens aandacht te wijden
en te trachten, het invoerrecht ten minste wat verminderd te kriigen. Als voorbeeld, hpe de invoer bijna volslagen onmogelijk is, diene het volgende staalte.
Op den 17 Febr. 1.1. verzond ik een pak prenttenboeken, we ende 90 K.G. ter waarde van 175 frs.
en een pak van 100 K.G. waarde 160 frs. Naar aanleiding dezer zending ontving ik van Van Gend &
Loos H. Colignon & Co.), onderstaand schrijven.
H. Colignon & C o., Anvers.
De tolbeambten alhier komen daar juist de 2 pakken P K 3-2 drukwerk prentenboeken, tegen te houden, om reden dat deze boekjes volgens hen aan
60 frs. per 100 K.G. moeten betalen en niet a 25 frs.
zooals altijid. De druk dezer boekjes wordt niet aanzien als typographie genre imagerie d'Epinal, maar
wel als enkel lythographie. Gelief dus de firma P.
Kluitman te verwittigen, dat wij aan de verzending
diet goederen geen gevolg kunnen . geven dan wanneer wij de waarde van factuur er van' zullen als
waarborg gestort hebben. De tolbeambten hebben er
eenige stalen naar de hoofd-administratie g'estuurd en
het besluit daarover kan zeker minstens een maand
of twee duiren.
Op verdere instructies wachtende bieden wij! u onze
geeerde groeten,.
(was get.) COLIGNON & Co.

G. R.!
Van de heer W. Kloeke, hoofd ener school te Haarlem ontving ik de toezending van twee nummers van
de Hagener Zeitun g' : in 't eerste nummer
een stuk: „Im Lande der Miinh,eers" (28
Dec. 1.1.), werden nog al dwaze dingen over Nederland gezegd, bij veel waars; de heer Kloeke bestreed
het onware en gaf tal van inlichtingen over prijs en
reisgelegenheid, handel en nijverheid in het No. van
13 Maart. De goede manier: op fouten wijzen in de
taal waarin die fouten geschreven zijn. In een opzicht
gaat de schrijver te vet als hij Bilderdijks verblifi in
Brunswijk en 't jaargeld van de Hertog aanhaalt als
bewijzen dat Bilderdijk geen antipathie tegen de Duitsers had. Dat bewijzen zijn werken wel anders. Voor
't overige is het waar en nuttig werk dat de heer
Kloeke doet: navolgenswaard.
Haarlem.
J. B. SCHEPERS.

De Brandari op Tersehelling.
Geachte Redactie.
Verleen mij a. u. b. een plaatsje in het orgaan van
het A. N. V.voor het volgende.
In de noot op blz. 197 van het B o n a i r e-n u mm e r vraagt de eerwaarde steller van het hoofdstuk „Historisch overzicht van het e
land Bonaire":

Kaneen der lezers van Neerlandia mij ook inlichten, surds wanneer en waarom die vuurtoren van Terschelling (n.l. de Brandaris) dien naam draagt ?
Ik hoop eenigszins aan dit verzoek te kunnea voldoen, engeef daartoe eene door miji indertijd gemaakte
aanteekening nit „O p de Brandari s" door J.
Daalder D z.,voorkomende in „E igen Haar d"
jaargiang 1903, luidende:
De Brandaris heeft zijn naam gekregen naar B r a nJanus ofSint Brandaan een Iersche Heilige, overleden omstreeks 577.
Vele oude kaarten en bescheiden vermelden ziin
imam, en telkens werd er over verhandeld in vergaderingen van vroedschappen en Staten:
Op „die Caerte van der zee: om Oost
ende We s t te zeylen, A° 1541", lee st men
reeds van 5 torens op Schellinge, „e nde die opt
westeynde staat, dat is een ho he
plompen toren, dat is Sinte Brandarins kercke".
In een besluit der Amsterdamscheroe
schap van 155 luidt 't: „St. Brandarinstoorn op der Scellink is van outs een
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kundige baeck, daar de schepen van
oosten ende elders hier te lande inecomende hare oech ende merck opnemen".
In de 16e eeuw ward de toren met ondergang bedreigd. In 1590 door de Staten van Holland gerestaureerd. Later brandde er gears lamp meer op zijn
plat, en deed een vuurhaard dienst als vuurbaak.
Eerst in de 2e helit der 19e eeuw heeft de reg'eering van den Brandaris gemaakt, wat hij nu is. Op
1 Nov. 1864 brandde dit licht voor het eerst.
Hoogachtend,
WALTHER DE HART,
Lid v/h. A. N. V.
N w. Meer z o r g, Febr. 1908.

A 1 k m a a r, 29 Febr. '08.
WelEd. Heer.
Een . pannenfabrikant in Zuid-Holland heeft, voor
eenige wren, de dwaasheid begaan een nieuw model
dakpannen „Tulles du Nord" te noemen.
Een gevolg hiervan is dat metselaars en aannemers
deze pannen nu in den, regel „Tulinorpannen" of
„Twudenorpannen" noemen.
Een fabrikant in Limburg noemt deze pannen tegenwoordig „Noordpannen" wat zeker een verbetering is.
Zoo u hiervan in Neerlandia melding zoudt willen
makers, zijn er misschien onder de laden van het
Ned. Verbond ook pannenfabrikanten die dit voorbeeld volgen.
Uw dw.,
Hoogitchtend,
W. F. S MEL Jr.

Lijst van Nederlandsche leer- en studieboeken en tijdschriften.
Geachte Redactie,
Met vele anderen heb ik de uitgave van een lijst
van Nederlandsche leer- en studieboeken met blij4schap begroet. Het zou zoo goed zijn, dat men buiten Nederland eens zag hoeveel uitmuntende, dikwijls
beter dan bulitenlandsche werken, wij bezitten.
Maar bladerende in het boekje, dacht ik: waarom
hebben de samenstellers toch weggelaten b.v.: Werken
van Kollew ij n c. s. over de nieuwe spelling —
het boekje is toch ook voor Zuid-Afrika bestemd? —;
de Woo r d e 1 ij s t van de nieuwe spelling; de
historische atlas van Hettema, 5e drink,
die, vooral wat de methode betreft, ver de buitenlandsche producten achter zich laat, — waar wel een beknopt leerboek en zijn platen-atlas genoemd worden,
is deze weglating zeker zonderling; de Atlas van
Beekman over Nederland en zijn S t r ij d o' m
het Bestaan of Nederland als Polder1 a n d, onmisbare aardrijkskundige werken voor wie
het Nederlandsche polderland wil kennen; het historisohe werk van D r. H e n d r i k Muller : Oude
tijdert in den Vrijstaat, alsook diens Z u i d-A f r i k a
en zooveel Hollandsche werken over Zuid-Afrika.
Jammer vied ik het ook dat de prijzen zijn weggelaten.
Met dank voor de plaatsing.
Uw dw.,
A. OOLGAARD SNIJDER.
Amsterdam, 2/3 '08.

Steunt eigen Handel en
Nijverheid

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Herinnering.
1 Mei is het 10 jaar geleden, dat het Algemeen
Nederlandsch Verbond te Dordrecht werd gesticht.

Ter behartiging.
Uit een opstel van Dr. D. C. Hesseling in De
Nieuwe Taalgids:
Vol 'yens de populaire opvatting onderscheidt zich
n van vreemde
zuiver Nederlandsdoor 't vermijde
woorden en zinswendingen, van uitdrukkingen die
teen de aard van ons taaleigen zijn, zogenaamde
barbarismen. Dit zou eengoede definitie wezen als
men 't er maar over eens was wat vreemde woorden en wat barbarismen zijn. Voor menigeen is een
vreemd woord een woord waarvan hij weet dat het
indertijd over de grenzen gekomen is ; voor zulke men.sen neemt het aantalonnederlandse woorden re elmatig toe met de etymologiese kennis die ze verkrijgen' van hun moedertaal. Als zij konsekwent waren
zouden zij de taalkundige erfenis van het voorgeslacht
bij 't klimmen van hun jaren steeds zien slinken: als
kinderen van twaalf jaar leerden zij reeds dat pre.
r concert , feliciteren en honderd andere
cies, soupe,
op -eren vreemde woorden
zij wat onder
woorden
n,
g'eworden, vernemen zij dat termen als koffer, taartje,
ledikant en vele dergelijke evenmin Nederlands van
oorsprong zijn; bij voortgezette studie komen zij misschien te weten., dat zulke schijnbaar echt vaderlandse woorden als gevaar, glans, grens, hangmat, juist,
kast, rendier indringers zijn uit alle oorden van de
wereld.
Mij dunkt dat er maar een kriterium kan aangewezen worden waarn'aar uilgemaakt wordt wat
vreemde woorden zijn, en dat kriterium is stellig niet
de taalwetenschap, al roept men die 't eerst te
maar de spreektaal van beschaafde mensen. Gebruikt
die een bepaald woord niet,
dan kan men 't als een
werkelik vreemd woord beschouwen en vermijden;
daarom is 't zeer teprijzen dat men eindelik eens is
pan stria voeren teen de malle woorden, die men
op de winkels van onze Nederlandse steden vindt;
geen sterveling spreekt bij ons van zijn coiffeur, van
zijn patissier of tailleur; een mens gebruikt ooit de
woorden chocolatier, chemisier, marchand-tailor, ban-

dagiste en honderd andere, waarmee Nederlanders teg
enover hun landgenooten hun bedrijf le en aan te
duiden. Wij ziin, zover ik weet, ook 't enige yolk dat
op adressen binnenslands titels en soms zelfs plaatsnamen niet in de moedertaal schrijft. Dat zijn echter
zotheden die niet die p zijn doorgedrongen; een beroep
op 't gezond verstand heeft reeds gebaat om ter zijde te laten, wat nooit tot de levende taal heeft behoord. Maar feliciteeren, sou er portier en nog een
duizendtal andere woorden gebruikt iedereen en die
ze zou willen verbannen, zou allerlei schakelingen
uit onsvokabularium doe verdwijnen. Zulke woorden zijn een „vreemde", maar „ontleende" woorden; zij hebben evenveel recht op de Nederlandse
naam als tienduizendtallen van Nederlanders wier
groot-ouders uit het Oosten of uit het Zuiden in ons
land zijn gekomen.

Nederlanderschap.
Blijkens mededeeling aan de Commissarissen der
Koningin is het (zoo meldt de N. R. Ct4 den Minister van Binnenlandsche Zaken gebleken, dat bij'
sommigen de meaning bestaat, dat met de volgens
art.7, 50. der wet van 12 December 1892 (Staatsblad
No. 268), vereischte kennisgeving, dat men Nederlan.
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der wenscht te blijven, kan warden gelijkgesteld een
handeling, waaruit zoodanige wensch kan warden afgeleid, zooals de aanvraag van een paspoort of een
bewijs van Nederlanderschap, het verzoek om inschrijvin.g van Nederlanders in de consulaire registers en
het vragen van verlof om in een vreemden staats- of
krijodienst te treden volgens artikel 7, V. van gemelde wet.
Deze meening is volgens den Minister onjuist. Arfikel 7, 50 . van genoemde wet vordert bepaaldelijk
een kennisgeving aan de in dat artikel vermelde overheden.
De Minister heeft daarom de Commissarissen der
Koningin uitgenoodigd de burgemeesters te verzoeken
zooveel mogelijk aandacht van belangthebbenden
hierop te vestigen en hen zoo noodig tevens te wijizen
op de mogelijkheid tot kostelooze uaturalisatie voor
hen, die nalieten vorenbedoelde kennisgeving tijdig te
doen.
De N. Ct. voegt hier o. m. aan toe:
Dat deze aanschrijving noodig is, bewijst opnieuw
hoe verkeerd de strenge wettelijke formaliteiten weren, welker verzuim met verlies van nationaliteit voor
k
in den vreemde gevestigde Nederlanders gestraft wordt.
De wet tot verstooting van Nederlanders hebben wij
de wet van 1892 wel eensgenoemd en alle in) den
vreemde gevestigde Nederlanders, alle Hollandsche
Kamers van Koophandel in het buitenland, denken
over haar regeling even ongunstig. Moe de Re geering toch eindelijk het initiatief nemen om, door een
eenvoudige wijzig,
ing dezen steen des aanstoots voor
onze volksgenooten en voor ons nationaliteitsgevoel
uit den weg te ruimen.

Chicago.
Mededeelingen uit een brief van den Secretaris der
Afdeeling Chicago:
Op onze huishoudelijke vergadering, gehouden 14
jan. werden Dr. Birkhoff tot voorzitter* en Ds. Breen
tot onder-voorzitter metgroote meerderheid gekozen.
Dr. Birkhoff was toen reeds niet aanwezig we ens
ongesteldheid. Niemand vreesde, 't was immers „maar
griep". Helaas 9 Febr. ontviel hi' ons door den dood.
Een voorbeeldig man en vader, een kundig en geacht
geneesheer, een ijverig lid cnzer Afdeeling', kortom
een eer voor ons Hollandsch yolk is ons in hem
ontvallen. Zijne nagedachtenis zal steeds in dankbare
herinnering blijven.
De petitie tot verkrijging van een Hollatidschen leerstoel aan de Chicagoosche Universiteit is in handen
gesteld eener commissie, die er reeds ijverig mee werkt.

Prettige waardeering.
Uit een aankondiging in de am er Ct. van de
stichtingsvergadering der Afdeeling Kampen:
Wij hebben telkens in de Kamper Courant den naam
van het Verbondgenoemd, en altijd hebben wiji het
met sympathie kunnen doen. Het Verbond werkt hard
en het werkt met succes. Het staat boven al wat ons
verdeelt en scheidt om te verlevendigen het gevoel
van saamgehoorigheid, de liefde voor onze taal en
ander eigen en, zonder blindheid voor onze gebreken,
aan te sterken het besef, dat wij er nog altijd mogen
zijn als land en als yolk, en dus den wil om Nederland Nederland te latenblijven.

Na 89 jaar!
Mededeeling van Luit. Werner:
Wan eer ik mij niet vergis is 20 Febr. j.l. bij de
herdenking van den verjaardag van het 4e Regiment
Huzaren — door officierenvan dat regiment aan gemeenschappeli*en disch daartoe vereenigd — voor
het eerst de volgorde der spij czen voor dezen regiments-maaltijd in het Nederlandsch gesteld. Een der
aanzittenden vestigde in een dronk in het biizonder
de aandacht op dit heuglijk feit.
Moe het navolging vinden.

71

Het Vlaamsche Lied.
Uit een schrijven van den heer Em. Hullebroeck:
„Ik stuur UEd. mijne nieuwe reeks Studentenliederen, welke zoo veal bijval warren bij; onze studeerende jeugd en bijzonderlijk le Leuven.
Ik ben nu druk aan het werk. Ik schrijf nu zes
Franschmansliederen. Men noemt bij ons
„rF
nschmans"
de Vlaamsche werklieden, welke naar
a
Frankrijk trekken voor een paar maanden of meer
om daar den oogst te helpen doen. Die arme duivels
moan ook wel een Vlaamsch liedeken hebben, dat
met hun werk en toestand overeenkomt.
Met Oktober verschijnt dan weer eene nieuwe reeks
van zes liederen (de zesde)„
Indien ik u een honderdtal exemplaren van „Moederke alken" stuurde, zoudt gij die niet kunnen naar
de Afdeelingen van India sturen om ze er gratis
uit te deelen ?"
Dat dit aanbod dankbaar is aanvaard, behoeft geen
nader betoog.
De secretaris van Groep India ontvangt ze gJ
met het April-nummer en zal wel spoedig geen enkel Moederke meer over hebben.
Ook voor verspreiding in Zuid-Afrika heel! de
heer Hullebroeck nog een honderdtal zijner liederen
gezonden.

Holland- nummer.
De uitgevers van het bekende Duitsche tijdschrift
Moderne Kunst hebben het plan een H o 11 a n d-n ummer uit te geven en zich daarvoor de
medewerking verzekerd van eerste Nederlandsche
schilders en schrijvers.
„Vreemdelingenv erkeer" is aangezocht mooie kiekjes
van ons land in te zenden.

Nederlandsche spijslijsten.
In „De Witte", de deftige societeit in Den Haag,
is op aandrang van verscheiden leden een proef
genomen met het vervangen der Fransche menu's
door Nederlandsche spijslijsten.

Voor coiffeurs.
Een Dordtsch kapper, de heer H. J. Tijssen, kondigt in de bladen aan, dat hi' heel! een „Inrichling
voor scheren en haarsnijden" en hi' te koop biedt:
„Reukwerken en kapbenoodigdheden".
Daar isgeen woord Fransch bij.
't Is ook zoo eenvoudig.
Als men maar wil.

Nederl. Ver. te Madrid.
Naar het Alg. Hbl. meedeelt is te Madrid opgericht
een Hollandsche Club. Het bestuur bestaat uit de
heeren: Prof. C. W. Hilarides; joh. Higly ,
kanselier
der Ned. legatie, vice-voorzitter, en Henri van Wermeskerken, secretaris-penningmeester (Calle de Sevilla
4 en 6, Madrid),

Voor Duitschers,
die de Ned. taal willen leeren door zelfstudie hebben
de heeren C. J. Vierhout en Ch. Allem samengesteld:
„Unterrichtsbriefe der niederlandischen Sprache nach
der Methode Toussaint-Langenscheidt".

Afd. Buenos Aires.
Het Bestuur bestaat
thans
•
uit de volgende
heeren:
P. J. Dirks, voorzitter; G. A. Gulden, tweede voorzitter; H. J. Dubourcq, secretaris; M. van Hulsteyn,
tweede secretaris; Dr. J. A. Roorda Srnit, penningmeester; W. van Leeuwen, tweede pelmingmeester;
W. Broens en C. de Bce, leden.
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Vraag aan de Ned. nijverheid,
Een dame zou gaarne den naam weten van een
Ned. firma, die benoodigdheden voor een schrijfmachine-zaak zelf Nervaardigt, als carbon, inktlinten, enz.
Wie kan hier antwoordgeven ?

De Nederlanders en hun Industrie.
Vol 'ens een mededeeling in De Ka mpioen worden in Nederland jaarlijk5 voor millioenen buitenland'sche rijwielen ingevoerd.
Hoe komt dat zoo ? vraagt het N. v. d. D. en het
antwoordt:
Het schijnt een eigenaardigheid van ons yolk te zijn
om aan de voortbrengselen der buitenlandsche nijverheid de voorkeur tegeven boven Nederlandsche tabrikaten.
Maar weet mut wel dat er Britsche fietsenfabrie' ken zijn, die onderdeelen bii Nederlandsche fabrieken
bestellen ?

Uit Singapore.
Door denheer L. A. van Rijn, directeur der Ned.
Gutta Percha fabriek te Singapore, worden pogingen
in het werkgesteld, om aldaar een Zelfstandige Afdeeling van het A. N. V. op te richten.
Een zestiental nieuwe leden zijh reeds door hem
gewonnen.

Een Belgisch blad over de Zuiderzeedemping.
l'a we zien de Hollanders geern. Ze 'n hebben niet
alleenlijk hun geboorteland altijd goed verdedigd,
ma,ar ze hebben 't zelf gemaakt.
't Was immers al zompe en moeras en ze hebben
dat drooge getrokken om er op te zaaien en bouwen;
beetje voor beetje hebben ze de tanden der zee of evijld en nu aan ze wat meer doen: lien grooter
waterplas, die daar van al boven tot voor de deur
van Amsterdamgespreid ligt gaan ze wegnemen, op
die manierenogtans dat er vaarten blifven voor het
uitvloeien der wateringen en het brengien van hurt
schepen naar den widen plas, den Oceaan.
En daarmede wordt Nederlandsgrondgebied met
een zestiende, een heeleprovincie, vergroot.
Engeen enkele mogendheid die termen kan' vinden
om er teen te protesteeren, want 't is een vermeerdering van g'rond,
zonder dat iemands goed ermee
verminderd wordt.
et Getrouwe Maldeghem),.
Ned. ntiverheid.
Uit een artikel in Eigen H a a r d:
Nog na lane
g e en
jar zal men Holland niet inhalen
op ziin plaats, vOOraan de baggerende nijveren. In
China is nog werk bij de vleet, zoodat de vloot der
I. S. M. die spoedig weder met een grooten, zeesleeper wordt vermeerderd, nog sleepen genoeg zal
hebben uit te voeren voor de kranige East Asiatic
Dredging Cy. (Internationale Sleepdienst-Maatschappij).
Een eeresaluut aan die Nederl#Mers, welke Hever dan hun kapitaal te wagen in Amerikaansch gedobbel, het steken in nuttigen arbeid, al moeten hun
schepen het dan wagen lang te dobberen tusschen 't
oude Holland en China!
N ed. muziek.
Te Curacao is in Jan. tweemaal Mart. Schuil's operetie „De Wonderkoningin" opgevoerd, die in Nederland reeds meer dan 200 opvoeringen beleefde. Van
denzelfden toondichter is te Pretoriag'egeven Franchemont de Marskramer. Ook in Indie werden verschillende zijner werken ten gehoore gebracht.
Van dezen in 1899 overleden Ned. componist wordt
door den uit ever A. Land Ezn. te Harlingen op
aanvraag een Levensschets met overzicht zijner werken voor emend- en kinderkoor toegezonden,geschreyen door den heer J. C. Hol.

rUit Johannesburg.
Door den heer D.Krabman werd einde Februari
namens de Hollanders te Johannesburg volgend telegram verzonden:
„Koningin Wilhelmina, Haag. Harielijk gelukgewenscht ontkoming gevaar".
Een telegram van bijzonderen dank volgde.
Groep Suriname.
De Commissie diedoor Z.Ex. den Gouverneur van
Suriname op 21 October 1907 benoemd was om maatregelen te beramen voor eene hervorming van de
Koloniale Bibliotheek te Paramaribo, is thans met
haar arbeid gereed gekomen. Het Bestuur van de
Groep Suriname had n.l. naar aanleiding van een
artikel in het nieuwsblad„Onze West” over dit onderwerp een schrijven aan den Gouverneur gericht, de
aandacht op deze aangelegenheid vestigende en ziin
diensten aanbiedende hij eerie eventueele hervorming
van die in.stelling. De door den Gouverneur benoemde Commissie bestond uit den Inspecteur voor het
Ond'erwijs, den heer J. I. Heilbron, als voorzitter,
Ds. H. Buiskool, C.R. Frowein (die later om persoonlijke redenen ontslag nam), W. L. Loth, E. B.
J. Luitink, als leden en Fred. Oudschans Dentz als
lid en secretaris. Het Bestuur van het A. N. V. was
dus goed in die Commissie vertegenwoordigd. Het
verslag van den arbeid der Commissie, vergezeld van
denoodige voorstellen, is nu aan den Gouverneur
aangeboden.
De Groep Suriname heeft aan de inwoners van
deze kolonie een rondschrijven gezonden de aandacht vragende voor het onderwerp taalzuiverheid,
met de opwekking tot steun aan eig'en nijverheid.

Holland op zijn malst.
De Burgemeester van een ZeeuWsch dorp heeft
naamkaarties met dit opschrift:
Membre des Etats Provinciauxde Mande et bourgmestre
Zei de dichterKlein voor honderd jaar al niet:
Hi' die ziin taal verschopt, verschopt zijn Vaderland ?
— Advertentie uit de N.R. Ct. geknipt:
Faites faire les dos de vos livres,
periodiques et
journaux par Adrs Brouwer, relieur, doreur. Atelier
moderne. 5 Oppert, etage premier. Telephone 4506.
Waarom noemt zoo' man zich ook maar niet gelijk Adr. Brasseur ?
— Nog een Avis aux Dames. 15 Avril Ouverture des Salons de l'HOtel Overbeek a Velp. Afternoon
tea servie de 3 jusqu' a 6 heures.
Nederlandsche vrouwen, die salons kunnen niet
voor u bestemd zijn.

Lenteboden.
In Rotterdam zijn weer „Soeurs", die de eer hebben„de vous annoncer” haar „retour de Paris". Ze
kondigen „un grand et tres foli choix" aan.
Zij verzoeken ons te „a g r e er" de betuiging harergevoelens van... nu ja, het lust ons te lezen van
gebrek aan eerbied voor onze taal.

Verbetering.
In het verslag over het verschijnsel der "1 uchteloosheidi, rondgezonden aan de Afdeelingsbesturen en
deelnemendevereenigingen, blijken enkele fouten geslopert, die men ons verzocht door middel van Neerlandia te herstellen.
Blz. 12 onderaan staat Partijzucht is zwak, lees
Partijtuc
ht.
Blz. 47 staat in een noot, dat de Volksbond de
tuchteloosheid
ontkent van
ons
yolk in al z ij n
d n. De cursiveering behoort te vervallen.
geleinge
Enkele stukken moeten wegens plaatsgebrek uitvallen. Red.
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DIA
ORGAAN reT ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Valt den boom ten eersten slach niet,
Daervan is clein swaricheit,
Hij en groeyt op enen dach nyet,
Die volhert en wint den stryt.
(Aley-liel)

INHOUD: Ter gedachtenis, Mr. J. W. Th. Cohen Stuart + — Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1907, door Mr. W. Dicke — Verslag
der Hoofdbestuursvergadering op as April te Dordrecht, door Mr. W. Dicke — Uittreksel uit het verslag der Boeken-Commissie over 1907 door
Dr. W. van Everdingen — N.-Ned. : Ons consulaatwezen d. K. M. Phaff ; Vert. muziekteksten; Ned. en Zweden in vroeger eeuwen, door D. van Hoorn i
Nederlandsche muzikanten — Van de Afdeelingen — Zuid-Nederland : Jaarverslag van Groep BelgiE, door H. Meert ; Alg. Verg. van Groep Belgie
op 12 April te Antwerpen ; Postzegelafdeeling — Zuid-Afrika ; De Z.-Afr. Taalbond ; A frikaanders aan Nederlandsche universiteiten ; Het Nederl.
Tooneel in Z.-Afr ; De Ned. boekhandel in Z.-Afr. — Oost Afd. Semarang — Ned. Antillen Jaarverslag der Groep en verk. rek. en verantw.,
door Luit. J. A, Snijders Jr. — ingezonden door J. van Ravenheim, A. Welcker, Marc. Emants en P. Cool — Allerlei en Mededeelingen.
Nieuwe leden.
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Ter gedachtenis.
MR.

J. W. TH. COHEN STUART t

1855 1908.
In hem is een voorbeeldig Nederlander verloren
gegaan. En het A.N.V. zal zijn
trouwen steun nooii vergeten.
Meer dan wordt vermoed
gelijkt zijn levensloop op dien
van velen onzer landgenooten.
Niet alien zoeken het dicht bij
huffs, in degezellig koesterende
warmte van vaderlandschen
haard, dicht bij ouders en verwanten. Er zijn er die er uit
moeten, gedreven door inwendi en onweerstaanbaren drang
voor wierprikkelenden ondernemingsgeest onze grenzen te
eng zijn. Maar waar zij zich
vestigen, zij blijven getrouw
aan eigen aard en tasten mee
toe, als hetgeldt de handhaving
en versterking van eigen stain...
Op Java geboren, in Nederland opgevoed. In drie jaren,
den kortst mogelijken tijd, te
Leidengepromoveerd. Stichter
mee van de Nord. Ziedaar,
in kort bestek bewijs van wilskracht, flinkheid en
open verstand. Toen naar Amerika, het werelddeel
zijner bewondering, maar na kort verblijf door omstandigheden buiten hem, teruggekeerd naar de
Oost, zijn land van geboorte. Eerst in 's lands
dienst, daarop zelfstandlg, als advocaat en journalist,
weer in 's lands dienst, tot hi' nu vijf jaren geleden
als Directeur van Justitie optrad.

Twee overtuigingen hing hi' aan, die van den beginne af ook door het A.N.V. zijn verbreid : de wenschelijkheid van de krachtige bevordering onzer taal
onder de beschaafde inlanders en de wenschelijkheid
van rechtspraak over inlanders door inlanders zelf.
Van dit laatste heeft hi' de verwezenlijking mogen
aanschouwen ; de erkenning
van het eerste heeft hi'j zien
groeien. Veel is het A.N.V.
aan hem verplicht voor wat
hi' als voorzitter van het bestuur van Groep Ned. 0.-Indie
in 1903 en 1904 heeft gedaan; hi'
is medepionier geweest bij de
zuivering der ambtelijke bestuurstaal, bij de wekking van
zin voor onze letterkunde, ook
bij Indo-Europeanen en inlanders, bij de verbreiding onzer
volksliederen, bij het we
banen voor Nederlandsche tooneelgezelschappen. Stuwkracht
in van hem uit en daarvOor
g
is het Verbond hem dankbaar.
Ook door zijn medeweOcingis
Nederland rooter geworden.
Java verlatende in 1906 heeft
hi' Britsch Indie bezocht voor
vergelijkende studie. Met schat
van gegevens keerde hi' naar het moederland tern g,
maar de vrucht zijner ervaringen rijpte slechts ten
deele. De dood heeft het zwakke lichaam weggenomen,
waarin zoo sterke geest heeft gehuisd.
Aan zijne nagelatenen, waaronder de zoon, zoo 'on
reeds een der hechtste steunpilaren van het Verbond,
wordt hier de stille hulde neergelegd voor den betreurden doode.
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aar v erslag van het Hoofdbestuur.
J
Waar ondergeteeken.de vocr de eers.e maal het jaarverslag moet uitbrengen en hi' slechts een klein gedeelte der lotgevallen van het A. N. V. in 1907 doorleefde, meet hi' zich bepalen tot de gegevens, die hem
ten dienste stonden.
Het overzicht
•
zal daardoor wellicht de werkzaamheden van het A. N. V. ditrir -1'1P
ten recht Wen wedervaren.
%/Cr.
De jaarverslagen der Grcepe
tegenw. in Neerlandia verscher
11
nen, vergoeden echter ruimsch(
verslag.
Statutenwijziging.
ai
In eene algemeene vergaderi
€.
te Dordrecht, werd art. 5 der
r.
Juli-nr. 1907). Deze wijziging
de Grcepen en Zelfstandige A
kennen in de regeling der zaki
Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur onderging
lijk groote verandering.
Door den docd werd cns
(1, t
'1. 11
Eversberg ontru.kt, wiens
1.
reeds lang moeilijk had gemaal
de belangen van het A. N. V.
Suriname
Groep
, waarvoor hi'
plaats wend b€no€md Mr. Dr.
cprichter der Groep Suriname.
Voor Groep Nederland trad
Kanter, we ens ziin benoeming
Dordrecht. Daardoor verloor
ijverigen alg. secr.-penningm., d
met hart en ziel engeest gaf a
weging. Ondergeteekende werd

rijke pilafs in, ontwikkelde zich ook in het afgeloopen jaar het sterkst en bezit de grootste helft van het
totaal aantal leden.
Haar roeping getirouw heeft deze Hoofdgroep weer,
staag werkend aan innerlijke brachtsverhooging, een
groot deel der gelden bijeengebracht, waardoor het
Hoofdbestuur naar buiten kan werken en de andere
Grcepen en Zelfstandige Afd., Wier striid- onvpo,
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Ter vervanging der aftredend
woordig'ers, de heeren A. C. va,
Hooyer en, J. v. Kerckhoven-Dc.,.,,_,
de heeren Johan Kesler (Brusse
van het Verbond in Belgie, Pot
delsheim, beiden te Antwerpen.
Pastor Euwens nam we ens
Bonaire ontslag als Hoofdbestuu
gen door Pastoor Delgeur, voor
la
'ens
terugkeer naar de West
Antillen een opvolger zal moeter
We ens drake werkzaamheden
Nispen tot Sevenaer ontslag te
der-voorzitter, ofschoon wij hem
bestuur mochten behouden. In 2
onder-voorzitterschap or gedragen
H. Bosboom.
Wij ho en dat het Hoofdbestui
den uitgebreid met eenige verteg(
te verwachten Groep • Zuid-Afrik
> • co
het in ziin samenstelling de
2(273-X
';;",
rn
Ned. Taal- en Stamgebied.
rn -11
Het Hoofdbestuur vergaderde gerege
rnC' rn
en Antwerpen en de dagorden die telt
700
rn —
rijkheid winnen, zijn een trouwe afspi(
stagen groei van 't Verbond.
2 3 C) rn
Zijn werkzaamheid werd o. m. gehi
ON r" r
dichter Schepers, die in April aan he
0A Z2
een Verbondslied opdroeg, dat in Neer
o F • c)
Z°'
en ook in den Holl, Afr. LiederLunde
De Groepen.
Hoewel wii voor degeschiedeni- del
naar hare jaarverslagen verwezehaar verhouding tot het Hoofdbestuur- met een enkel
woord bespreken.
Het is sedert de oprichting van het A. N. V. een
go denkbeeld gebleken zijn gebied in Groepen te
verdeelen, die elk eengroote mate van zelfstandigheid
bezitten, en door haar vertegenwoordigers het Hoof dbestuur toch weer tot eenheid komen.
Nederland neemt natuurlijk een zee belang-
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Moge het bestuur voor Ludt. Smjders, die binnenkort naar Nederland terugkeert, een hem waardig opvolger vinden.
Het half dozijn kan nog niet volgemaakt worden
met Z u i d-A f r i k a. Wel verrezen daar reeds 5 Afdeelingen, mede door de belangstelling die consulgeneraal Knobel voor ons streven wist te wekken in
s
versch illende deelen van Transvaal, maar tot Ciroep-
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stichting' of liever Groepsherrijzing kwam het nog niet,
hoewel deze niet verre meer schijnt.
Moge ze spoedig werkelijkheid worden, opdat Z.-A.
evenals voor den oorlog weer een groote kracht voor
onze Stambeweging in den vreemde kunot worden.
Twijfel daaraan is buitengesloten, waar de voormander Boeren door toetreding tot het A. N. V. hun
nen
sympathie hebben betuigd met ons streven, dat den
Zuid-Afrikaner gaarne steunt in zijn vrije en zelfstandie ontwikkeling.
Worth id-Afrika weer een Groep, dan kan het
ten hoogste 6 laden in het Hoofdbestuur afvaardigen,
die op zijn bijeenkomsten voortdurend haar belangen
zullen ku nnen voorstaan en daarmede zal ,hoewel in
bijzonder des voorzitters liefde voor Zuid-Afrika
het
van algemeene bekendheid is, een leemte in het 1.-looldbestuur zijn aangevuld.
Zelfstandige Afdeelingen en Vettegenwoordigers in het Buitenland.
Zelfstandige Afdeelingen werden in
1907 opgericht te Bloemfontein, Johannesburg, Pot-.
chefstroom, Shanghai, Smyrna en, Zoutpansberg', waardoor het aantal kiom tot 12.
Een Afdeeling te Singapore is in voorbereiding.
De Afd. Constantinopel, die ondanks haar klein ledental op haar moeilijken voorpost krachtig blijlt waken
voor de Ned. belangen in Turkije, verloor haar uitstekenden voorzitter, Dr. A. Coomans de Ruiter, door
den dood. Zijn naam zal in ons Verbond blijven voortleven als van een Nederlander, die in den vreemdegeh.eel zoo van ziin land bleef en de Nederlandsche la en met alle kracht behartigde.
De Afd. Chicago heeft zich verdienstelijk gmaakt
door pogingen aan te wenden aan de Universiteit aldaar een leerstoel in Ned. letterkunde engeschiedenis
te verkrij.gen. Den gunstigen u.itslag ho en het
volgend jaarverslag te mogen boeken.
volEr zijn thans 12 Zelfstandige Afdeelingen.
g
en haar namen en die der Secretarissen.
B e r 1n : „Hollandsch Gezelschap", C. H. F. van
Heusden, Liinenburgerstr. 10, Berlin N.W. 52.
Bloemfontein: P. G. C. von Geusau, P. B. 553.
Buenos Aires: Vereen. „Withelmina", H. J.
Dubourcq, Suipacha 212.
Chicag o : H. jacobsma, 620 W. 14th Place.
pel: Gust. J. van Lennep, PasConstantino
sage Testa, Pera.
Johannesburg: D. Krabman, P. B. 1330.
,123.
Potchefstroom: A. H. Koomans P.B.
hicag o: a Pon 402
W. 110th Place.
,
Roselan
Shanghai: H. W. Forbes, Whangpoo Conservancy Offices.
Smyrna : George Keun.
Stellenbosch: Prof. Dr. E. C. Gocke Molsbergen.
Zoutpansberg : W. van Wiik de Vries, P. B.
56, Pietersburg.
Nieuwe Vertegenwoordigers werden benoemd te Frankfort aid. Main Genua Havana (Cuba),
La Guaira (Venezuela), Puerto Cabello (idem), Que
(Angola, Z. W. Afrika), Santa Fe, Torreon (Mexico).
Het vertegenwoordigerschap te Tapachula Chis werd
verplaatst naar Bu.enavista de Cuellar, ook in de
Rep. Mexico.
Opgeheven werden die te Ancon (Panama), Coro
(Venezuela) Detroit (Ver. St. van N.-A.), Londen en
Shanghai,. 'De laatste omdat er een Afdeeling werd
gesticht.
Het is 't Hoofdbestuur aangenaam als het tot een
opheffing om die reden kan over aan'.
Aan de aftredende vertegenwoordigers, die om verschillende redenen niet langer hun betrekking konden
vervullen, worth hier hartelijk dank gezegd vow de
diensten, die zij aan land en yolk hebben bewezen.
We herinneren er aan, dat aan onze vertegenwoordig'ers inlichtingen kunnen worden gevraagd op handes- en ander gebied, mils men hen niet te lastig valle met persoonlijke aangelegenheden. Men bedenke,
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dat zij zich vrijwillig beschikbaar stelden en ze niet
voor allerlei kleinigheden kunnen klaarstaan.
Aangenaam was het voor ons dat het Ministerie van
Landbouw, Handel en Nijverheid samenwerking heeft
gezocht met onze vertegenwoordigers en tot hen door
bemiddeling van ons Hoofdbestuur het verzoek heeft
gericht de Afd. Handel van het Ministerie geregeld
handelsberichten te willen verschaffen voor haar weekblad „Handelsberichten", waarvan een exemplaar aan
al onze vertegenwoordigers wordt toegezonden.
Nog zij vermeld dat onze vertegenwoordiger Genua, de heer H. F. C. Hennig benbernd werd tot
Consul-Generaal der Nederlanden.
volgen de namen der Vertegenwoordigers van.
het A. N. V. in het Buitenland, buiten de Groepsgebieden volgens den toestand op 1 Mei 1908:
A h w a z (Perzische Golf) : P. P. ter Meulen.
BLrcelona(Spanje) : Ary Kriens, ReMbla de Cataluna 102.
B e t lehem(Oranje-Rivier-Kolonie) : P. van Gent,
voorloopig voor de heele Kolonie.
Buenavista de Cuellar — Distrito de Alaro '1— Estado de Guerrero,
Rep. Mexico: J. de Boer.
C a "(Egypte) , Th. F. van Vloten, Sharia. — El
raby, P. B. 461.
,
IW
Cardenas (Tabasco Mexico) : Wm. C. de Wit.
Colon(Rep. Panama) J. J. Ecker Sr., koopman.
Davq s-P l a t z : Dr. H. J. van Voornveld.
Genua: H. C. F. Hennig', p/,a. Richards & Hennig,
kantoor Piazza Demarini No. 1.
Havana (Cuba) : M. M. Pinedo, Garcia Gonzalez,
CaIlt Cuba 87.
Kaapstad, Kaapkolonie: Tijdelijk: H. Honig, Short Market Street 96.
Kansas City (Missouri) •: L. Heynecker, Gibraltar B. iiding ,
Wyandottestreet.
K a r l s b a d (tevens voor Marienbad) : Dr. H. Breitenstein. Haus Nizza aid. Alte Wiese.
La 0 uaira(Venezuela) : L. RavenJr., adres
firn
Iellmund & Co. •
L x o r(Egypte): J. H. Insinger, Palmenburg.
M a r a r a i b o (Venezuela) : S. F. Duwaer, firma
Breue..
,
/Miler & Co.
Mexico D. F.: J. ten Napel , Postbus 1619.
Panama (Stad) : Herman Pined°, Postbus 14.
Philadelphia (Pensylvania V. S.
J. bierens
3330, "r ucaster Avenue.
Puert .Cabello (Venezuela) : Charles Hellmu.nd, ice consul der Nederlanden.
Q u 6, Caconda (Angola, Z. W. Afr.) : P. v. d. Snit.
Rome : Dr. E. Brom, directeur van het Historisch
Instituut, 72 Frcderico Cesi.
Rosar; ‘.) de Sanka Fé(Zuid-Amerika) : G. A.
Gulden. Calle Cordoba, esquina Maipu.
Salzb g e n : J. H. Mekenkamp, Commies H.
IJ. S.
.
San Francirco: E. J. F. van Hanswijk Penoink, 628 /V Drc`gomerystr., Kamer 230.

T e e r a ' J. P. de Hoog.
T6rree
C o a 11(Rep. Mexico) : Frans Dingler,
Apartacto 274.
Venetie 'Italia) : Leopoldo Bizio Gradenico.
Yokohama(Japan) : Wm. Hoist & Co.
Het is een aantrekkelijk deel van den werkkring van
het A. N. V. dat door de Zelfst. Afd. enVertegenwoordigiers ward! vervuld.
Er is hie, echternog een ruint ve:d voor uitbreiding.
Boeken-Commissie.
Onder de instellingen die het A. N. V. tot groote
eer strekken, behoort ongdwijfeld de Rotterdamsche
BoekenFCommissie, welke het afgeloopen jaar haar
eerste lustrum herdacht en sedert haar oprichting
reeds meer dan 100.000 Ned. boeken en tijdschriften
in hoofdzaak naar Z.-Afr. zond, maar ook naar andere oorden van de wereld waar het Ned. element
met een Ned boekerij gebaat is. Van root belang zijn
ook de wekelijksche krantenzendingen naar van,
zeernanshuizen in buitenlandsche havenplaatsen, waar
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onze matrozen, die vroeger in zulke steden geen Ned.
nuhet
het nieuws in 't buitenland in men
lectuur ode
taal kunnen lezen.
Het Hooldbestuur brengt gaarne zijn dank aan den
leider Dr. W. van Everdingen en ziin staf van medewerksters en medewerkers, voor hun veelomvattenden
arbeid ook in het afgeloopen jaar.
Wie de B.-C. steun door het bijeenbrengen van
boeken en kranten, doorgiften of door het instellen
vanplaatselijke sub-commissies doet een zeer nuttig
werk.
Voor meer bijzonderheden verwijzen we naar het
belangrijk jaarverslag der Boeken-Commissie.
Neerlandia.
Het valt niet te ontkennen dat het een;voudige or'aan van ons Verbond niet steeds een volledige afspiegeling geeft van de belangrijke werkzaamheid van
Och de
een on
't Verbond. Maar
n leidingj
, die bi zer
Hoofdbestuurders in vertrouwde handen is, no ch de
medewerkingit
verschillendeu
oorden der wereld heeft
,
hier schuld.
Naast het betrekkelijk hooge port voor maandbladen,die ons dwingen rekening te houden met 't gewicht, zijn de drukkosten hoewel matig berekend, niet
gering voor 12 maal 12000 of bijna 150.000 nummers
per jaar.
Men vergete bovendien niet, dat men lid is van het
A. N. V. om het in zijn streven te steunen en dat
men het maandblad ontvangt om op de hoogte te
blijven van het voornaamste wat er in en buiten Nederland met betrekking tot ons stamleven voorvalt.
Men bedenke dat men voor 2.50, waarvan slechts
een klein gedeelte voor Neerlandia kan worden besteed, geen tijdschrift kan eischen dat, op mooi papier gedrukt, in woord en beeld de beste tijdschriften
op zij streeft.
De bijdragen moeten hoofdzakelijk voor andere doeleinden wordengebruikt (zie de begrooting in Dec.nr. 1907),.
Het Hoofd,bestuur zou niets liever willen, dan elke
maand met zeer belangrijike, uitgebreide, fraai verluchte nummers uitkomen, met artikelen van onze voormannen op kunst-, nijverheids-, handels-, taal- en' andergebied, die mast het noodzakelijke Groeps- en Afdeelingsnieuws (de Groepen hebben recht op een bePa alde ruimte en hebben een eigen redactioneele verantwoordelijkheid), een overzicht onzer volkskracht konden geven, — het heeft reeds_ van den aanvang al van
zulk een or aan gedroomd, het hoot ook wel op
verwezenlijking, maar... dan moeten de inkomsten aanmerkelijk stijgen, niet enkel door ledenbijdragen, maar
door bijzondere giften, bijdragen, erfstellingen enz.,
opdat er eindelijk eens kapitaal achter onze beweging
kome als de onmisbare motor.
Dat we onder de tot zuinigheid nopende omstandigheden in 1907 met een DeRuijter- en een Bonairenummer voor den dag konden komen, ma zeker met
eenige voldoening worden aangemerkt als een stun
in de goede richting.
Portret der Koningin.
Gedurende 1907 werden naar verschillende oorden
in het Buitenland exemplaren gezonden van het grootegekleurde portret onzer Koningin.
Vooral op de Ned. Antillen werden ze gretig ontvangen en in grooten getale verspreid. Men moge daaraan in ons land minder behoeftegevoelen, in het Buitenland is hetportret van het Hoofd van onzen Staat
in een Ned. woning een zeer welkome versiering en
in onze kolonien heeft het reeds verscheiden portretten
van vreemde hoofden verdrongen, die bij gebrek aan
eigen waren opgehangen.
Uitgaven van het A. N. V.
Als 11e uitgave van het A. N. V. verscheen een
list van Ned. Leer- en Studieboeken en Tijdschrilten,
samengesteld onder toezicht van. de Studentenafdeeling
Leiden van het Algemeen Nederlandsch Verbond met
medewerking van de Situdentenafdeelingen Amsterdam

G. U.), Amsterdam V. U.), Delft (in oprichting) en
Utrecht van het A. N. V.
Een woord van grooten dank aan de samenstellers
vinde hier eenplaats.
Vacantieleergang te Leiden.
Vangroot nut voor de verbreiding onzer wetenschap, Welke zulk een goeden klank in het Buitenland heeft, maar ook voor de aaneensluiting der 'ongelingschap uit verschillende oorden van ons stamgebied is de vacantieleergang voor Vlamingen en ZuidAfrikaners, die nu reeds 3 jaren door de wakkere
Leidsche Studentenafdeeling, in onze oudste Academiestad is ingericht en meer en meer de aandacht van
buitenlanders op onze vermaarde Universiteiten vestigt.
Wet op het Nederlanderschap.
Het Alg. Ned. Verbond zond een adhesie-adres aan
dat der Kamer van Koophandel te Londen om deze
wet te verbeteren in lien zin, dat men alleen door een
posikieve daad zijn Nederlanderschap kan verliezen.
Hoewel de Regeering het terugbekomen van het
Nederlanderschap gemakkeliiker en minder kostbaar
heeftgemaakt, is het gewenscht voor de opvatting der
gen. K. v. K. die ook de onze is, te bhjven ijveren.
Ned. Taal- en Letterkundig Congres.
Het Hoofdcomiteit van het 29e (Brusselsche Congres) hield in de uitvoering der haar verstrekte opdrachten verband met het A. N. V. volgens het besluit van enkele voorgaande congressen. Ook was het
Dag. Best. van 't Verbond de tusschenpersoon bij de
vorming der voorloopige commissie voor XAXe .i_ongres te Leiden.
Holl.-Belgische Commissie.
Deze Commissie, wierdoel we hier niet nader behoeven te omschrijven is in den loop van 1907 in het
leveng'eroepen en zoodanig sameng'esteld, dat voor onze belangen gewaakt kan worden. Lifting hebben o. a.
in deze commissie de volgende leden van ons Hoof
bestuur: onze Voorzitter Dr. H. J. Kiewiet deJongt,
Jhr.0. van Nispen tot Sevenaer en Prof. Dr. Paul
Fredericq.
Steun aan Kamers van Koophandel.
Aan de Kamers van; Koophandel en Fabrieken in
Nederland werd een rondschrijven gericht om deze op
te wekken steun te verleenen aan die te Pretoria, door
het lid worden te bevorderen en kosteloos monsters te
zenden.
Het A. N. V. werd zelf lid met een bijdrage van
25.— 's jaars.
De meeste Nederlandsche Kamers van Koophandel
in het Buitenland worden door het A. N. V. geldelijk
gesteund.
Ned. 'scholen in het Buitenland.
Wil het A. N. V. op den duur aan zijn grootsch
doel beantwoorden, dan zal het zijn aandacht hebbeu
te wijden aan de Nederlandsche jeugd in het Buitenvan onderwijs in de moedertaal verstoken is.
and
l
Het aantal der op dit g'ebied misdeelde kinderen is
zeer groot, niet alleen nabij onze grenzen, maar ook
in het verre Buitenland, zelfs in onze kolonien.
Als wegaan vergelijken en we zien b.v.. wat Duitschland voor het onderwijs in 't Buitenland doe!, dan
maakt Nederland een treurig figuur.
Degroote sommen die voor Ned. scholen in het
Buitenland vereischt worden, maken een optreden van
het A. N. V. dat over zulke beperkte middelen beschikt, uiterst moeilijk. Toch is er reeds een; poging
aangewend door den voorzitter, die in het najaar met
eenige heeren te Antwerpen een samenkomst had om
te beraadslagen over de mogelijkheid tot stichting van
Ned. school aldaar. Tot besliste resultaten is men
een
maar de aandacht van het A. N.
n og niet gekomen,
V. bliift op dit punt gevestigd.
Moge ook de Ned. Re eerie zich deze nationale
zaakgaan aantrekken. Zij is van het hoogste belang.
Regeeringssteun.
Ten slotte vermelden wij nog met ingenomenheid,
dat de Ned. Re eerie dit jaar de subsidie van
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Overzicht van 't ledental.
Bij het opmaken van dit verslag bedroeg het aantal
leden verdeeld over de Groepen en Afdeelingen:
6309
Groep Nederland :
1468
Belie :
1430
Ned. 0.-Indie:
„
360
Suri name :
267
„ Ned . Antillen :
546
AI g leden in het Buitenland :
50
Zelfst. Afd. Berlin :
Bloemfontein:
34
Buenos Aires :
88
33
Chicago :
Chicago-Roseland :
50
Constantinopel :
14
76
Johannesburg :
45
Potchefstroom :
40
Sanghai :
17
Smyrna :
28
Stellenbosch :
41
Zoutpansberg :
10896
En met deze schijnbaar dorre opsomming van feiten is de geschiedenis van ons Verbond over 1907 in
groote trekkers beschreven. Voor hem, die; Rich een oogenblik indenkt in den arbeid die hier gegeven werd door
mannen en vrouwen, die loch overigens ook hun eigen
maatschappelijke taak te vervullen, hadden, voor dien
zullen deze feiten een die ere beteekenis krijgen.
Wat odaan werd, werd verricht uit drang en innerlike overtuiging', uit die besef van het recht van bestaan van den Nederlandschen slam.
Ten voile de grootheid en kracht van anderer nationaliteit kunnende eerbiedigen en waardeeren, gevoelen zij, dat de Nederlandsche slam zijn eig'en verleden, zijn eigen heden en zijn eigen t o e k o m s t heeft.
Moedig' dus voorwaarts!
De Alg. Secretaris,
Mr. W. DICKE.
Dordrecht 1,
Mei 1908.

Vergadering van het Hoofdbestuur van het
A. N. V. op Zaterdag 25 April 1908
te Dordrecht.
Aanwezig de heer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
voorzitter, mej. E. Baelde, de heeren Dr. J. Boeke,
Joh. esler,
H. Meert, Dr. M. Rudelsheim, J. D.
K
Baron van Wassenaer van Rosande, Jhr. Mr. J. L.
W. C.von Weiler en Mr. W. Dicke, alg. secretarispenningmeester.
Afwezig met kennisgeving: de heeren
H. D. H. Bosboom, P. Delgeur, Mr. C. Th. van Deventer, Prof. dr. P. Fredericq, Jhr. Mr. 0. van Nilspen tot Sevenaer, Dr. J. J. A. Muller en J. M
Piinacker Hordijk.
Het schrijven van den heer Delgeur bevatte tevens
de mededeeling
dat Z.Eerw. 1 Mei naar West
,
vertrekt en een dankbetuiging aan de Hoofdhestuurders voor de aangename samenwerking edurende het
jaar dat hi' zitting had.
Besloten wordt dit schirijven te beantwoorden met
een dankbetuiging voor het een Z.Eerw. als vertegenwoordiger voor 't Verbond heeft gedaan.
Punt I. Notulen der vorige vergadering.
Deze worden met eenige wijziging goedgekeurd.
Punt II. Ingekotnen stukken en mededeelingen.
1. Schrijven van de B.-C. met verzoek om haar huishoudelijk reglement in dien zin te wijzigen, dat Itaar
jaarverslag voortaan niet in Jan. maar eerst in Maart
behoeft te worden ingezonden aan het Hoofdbestuur.
Besloten wordt in art. 12 voor „In Januari" te lezen „Voor 15 Maart".
2. Schrijven van den heer Prof. God6e Molsbergen,
secretaris der Afd. Stellenbosch ,
met verzoek den beer
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Encller, musicus, de muziek van een paar Ned. opera's te zenden.
Het Perskantoor heeft zich welwillend bereid verklaard voor de toezending zorg te dragen en verder
deze aangelegenheid te behartigen.
3. Schrijven van een Ned. Uitgevers-Maatschappij
met klacht over de verplichting die haar door de djrectie der Staatswoorwegen wordt opgelegd om vrachtbrieven in het Fransch in te vutlen, voor zendingen
naar Belie.
g
Besloten wordt een nailer onderzoek in te stellen en
zoo mogelijk tot verhelping mee te werken.
4. Aanvraag van een jongmensch te Merxem bij
Antwerpen om hem behuipzaam te zijn bij het zoeken naar een betrekking in een Ned. kolonie.
Voorgesteld wordt in Neerlandia een rubriek „Arbeidsbeurs"te openen met vraag en aanbod, maar alleen voor 't Buitenland en waarboven staat: Buiten
verantwoordelijkheid van het A. N. V.
rDe vergadering verklaart zich in beginsel er voor.
5. Schrijven van den heer Welcker ter ondersteuning van een verzoek van iemand uit Paramaribo, die
gaarne een studiebeurs zou ontvangen.
In ha den gesteld van de vertegenwoordigers van
Groep Suriname.
6. Schrijven van de Afd. Berlijn, meldende, dat er
een betere verh.ouding is ontstaan tusschen de Afd. en
de Ver. „Nederland en Oranje" te Berlijn, die op mogeliike samenwerking wijst.
7. Dankbetuiging van den Consul-Generaal te Antwerpen voor de boekenzending naar Gheel.
8. Schrijven van het bestuur der Afd. Johannesburg
met opmerkingen over haar werkzaamheid en verzoek
om de reglementen voor rekening van 't Hoofdbestuur
te laten drukken. Goedgekeurd.
9. Gedrukt rondschrijven der Groep Suriname ter
bevordering der taalzuiverheid, Ned. nijverheid, yolkskarakter enz.
10. Schrijven van de Ned. K. v. K. te Johannesburg, waarin wordt meegedeeld, dat de indertijd van
het A. N. V. ontvangen 50.— tot oprichting van
etn monsterkamer niet voor het doel zijn gebrtnkt,
daar de kamergeen levensvatbaarheid bleek te be-Eaten en dat nu het overschot der ingekomen getden
(1; 84.19.8), ziixt gestort in de kas der opgerinte
Kamer van Koophandel.
Besloten wordtaan de Kamer te berichten, dat het
Hoofdbestuur heeft kennis genomen van de veranderde bestemming der schenking, maar dat, waar deze zonder
voorkennis geschiedde, nadere inlichting omtrent de
aanwending van het geld worden verwacht.
11. Schrijven van den heer Smelt te Petersburg
over den onhoudbaren toestand in de Hollandsche
(Ned. Herv.), kerk te Petersburg, wier bestaan en bezittingen dreigen verloren te gaan, indien niet spoedig
wordt ingegrepen.
,
Den heer Smelt zal bericht worden
dat de zaak in
behandeling is genomen.
12. Schrijven van het bestuur der Afd. Smyrna met
verzoek het saldo der subsidie van f 600.— over 1905,
zijnde f 282.50, te mogen besteden voor het Wilhelmina-Hospitaa1 en ook te mogen ontvangen ten minste een der subsidies van f 600.— over 1906 en 1907,
door de Ned. Regeering voor het onderwijs in de Ned.
taal te Smyrna toegestaan.
Alvorens een beslissing te nemen zai het schrijven
aan de leden van 't Hoofdbestuur worden rand ezonden met de noodige toelichtingen.
13.Schrijven van directeur en onderwijzer der R.K. Bissch. Kweekschool te 's Hertogenbosch met gunstige berichten over de vorderingen van den Verbondspupil Jan Sprockel. Men is uitstekend over hem tevreden en zijn gtdrag en vorderingen wettigen de beste verwachtingen.
14. Nader schrijven van den heer Schutz te Cairo,
waarin hi' dankend voor de reeds ontvangen inlichtin en omtrent den dienstplicht van zijn zoon nog nadere inlichting vraagt. Deze zullen worden gegeven.
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Punt III. Verkiezing van een order-voorzitter.
Wordt aangehouden.
Punt IV.Jaarverslag.
Kon ',jet meer voor de vergadering worden rondgezonden. Dit zal alsnog geschieden en met de mogeli*e opmerkingen zal worden rekening gehouden
voor de openbaarmaking in het Mei-nr. van Neerlandia.
Punt V. Rekening en verantwoording over 1907.
Deze sluit in uitgaaf en ontvangst met een som van
f 21278.14, waaronder een batig saldo van f 130.441/2,
wanneer alle nog uitstaande posten inkomen.
Order dankzegging voorloopig gcedgekeurd.
Punt VI. Commissies voor praeadvies.
In het algemeen wordt het wenschelilk geacht, dat
deze geleidelijk worden ingesteld, ten einde de werkzaamheden der vergadering voor te bereiden op belangrijke punten.
Bovendien komt er een gewenschte verdeeling van
arbeid. Reeds no zou een aanvang kunnen gemaakt
worden met een commissie van praeadvies voor alle
aangelegenheden de organisatie van het Verbond betreffende, daar bij de voortdurende uitbreiding de richti held der or an van het hoogste belang is. Aldus wordt besloten.
In de commissie van praeadvies voor de organisatie nemen zitting mej. Baelde en de liter Von Weiler.
Ingevallen den handel betreffende zal worden doorgegaan met het irywinnen van den raad der heeren
Hubrecht en Schoch te Amsterdam.
huishoudelijk rePunt VII. Herziening van
lement.
Wordt naar de voorrnelde commissie voor praeadvies verwezen.
Punt VIII. Vertegenwoordigers in 't buiten 'and.
T o. De heer Andre Schmidt is op zijn reis
door Europa op noodlottige wijze om het levee gekomen. Neerlandia heeft zijn verdiensten herdacht in
het April-nr. Uitgezien wordt naar een geschikt opvolger.
Santa F é. De benoeming van een opvolger van
den heer Dates is in voorbereiding.
K a as ta d. Den heer Voet worth eervol ontslag verleend, De benoeming van een opvolger is in
voorbereiding.
S alzb erg e n, Benoemd wordt de heer MekenS. M.
de H. IJ.bij
kamp , commies
R oMe. Benoemd wordt Dr. E. Brom, directeur
van het Ned. Geschiedkundig Instituut.
T e h e r a n. Van vertrouwelijken aard.
L on de n. Nu endan komen berichten in van leden, die er op aandringen, dat te Londen weer een
vertegenwoordiger worde aangesteld. Deze vertegenwoordiging is in voorbereiding.
Sing apo r e. De heer L. A. van Rijn, directeur
van eengutta-percha fabriek te Singapore heeft zich
tot het Hoofdbestuur gewend met het verzoek om als
vertegenwoordiger op te treden of een Afd. te stichten.Reeds bracht hi' zooveel leden aan, dat dit laatste mogelijk is.
Het Dag. Bestuur wordt opgedragen de stichting
der Md. voor te bereiden.
Punt IX. Handelsaangelegenheden.
Op de vorige Hoofdbestuursvergadering was besloten inkomende vragen op handelsgebied voortaan over
tedoen aan een daarvoor bestemd kantoor.
Besl oten wordt vragen om handelsinlichtingen, die
daarvoor aanmea-king komen, voortaan aan de Aid.
voor handelsinlichtingen van het Min. van L. 1-I. en
N. op te zenden, voor zoover het Noordnederlandsche
zaken betreft.
Voor Belgie is de aandacht gevestigd op de Kamer
an Koophandel te Brussel.
v
Besloten wordt aanvragen om handelsinlichtingen,
die Zuid-Nederland betreifen, voortaan ter behandeling
aan Groep Belie
g
over te doen.
Punt X. Briefwisseling tusschen Ned. VI., Z.
Mr. en Indische jongelieden.
Met een beslissing zal worden gewacht tot nader

antwoord uit Z.-Afr. isgekomen. Vlaanderen zal zich
eveneens daarnaargedragen.
P u. n t XI. Vlaamsch Handelsverbond.
hoofddoel is de bevorderingg van het Nederlandsch in den handel.Reedszin g'oede resultaten
verkregen. Verscheiden handelaars hebben zich aangesloten en zelfs werd van een Waalsch handelaar op

een Ned. brief een Ned. antwoord ontvangen.
Besloten wordt dat in Vlaanderen een schrijven ter
openbaarmaking Noord-Nederland zal worden opgesteld, waarin met ieiten zal worden aangetoond hoe
Ned. handelaars en maatschappijen zich nadeel berokkenen door aan .Vlamingen Fransche brieven te schrijven.
Punt XII. Boekerij te Vilvoorde.
Van het bestuur van Grcep Belgie is bericht mgckomen, dat deze met medewerking' der Rotterdainsche
Boeken-Commissie is tot standgekomen.
Punt XIII. Propaganda in Fransch Vlaanderen.
De beslissing daaromtrent in de vorige vergadering
genomen, wordt nogmaals op verzoek ter sprake
g
ebracht.
Na lane bespreking wordt besloten, dat Groep
Belgie een onderzoek zal instellen naar den feitelijken
toestand.
Punt XIV. Uitgave van !let Verslag der Vlaamsche Hoogeschool-Commissie.
Groep Belgie stelt voor dit belangrijk geschrift onder de uitgaven van het A. N. V. op te nemen.
Na uitvoerige bespreking wordt door de vergadering voor de uitgave een crediet toegestaan van ft. 600.
Punt XV. Uitgave der Open Brieven van Didaskalos aan den Minister van Spoorwegen.
Besloten wordt uit de hoofdkas fr. 200 subsidie aan
Groep Belgie voor deze uitgave of te staan. De uitgave zal een zakelijk uittreksel uit die brieven.
Zii worth niet beschouwd als uit te gaan van') 't Hoofdbestuur.
Punt XVI. Uitgave van een Reisgids voor het
Vlaamsche Land.
Zooals er voor de Arden en reisgidsen bestaan moet
er ook een voor Vlaanderen korner", om de Nederlanders
daarheen te lokken. Hetplan vindt groote instemming
bii de Vl. letterkun,digen en voor de samenstellinZ kan
men rekenen op de beste krachten.
Besloten -wordt deze zaak ter behartiging aan de
Aid. Stamverkeer op te dragen.
Punt XVII. Boekerij te Maraisburg.
Naderegevraagde inlichtingen uit Maraisburg laten
zich wachten. Beslissing uitgesteld.
Punt XVIII. Van vertrouwelijken aard.
Punt XIX. Van vertrouwelijken aard.
Punt XX. Samenwerking met „Onze Vloot".
Wordt verwezen naar Groep Nederland,.
Punt XXI. Keuze van den vergaderingsdag.
Daar de voorzitter den Zondag als onaannemelijk
voor de Noordnederlanders verklaart,besluiteft de
Vlaamsche afgevaardigden er verder niet op aan te

drip en.
Punt XXII. Bij de rondvraag wordt er o. m. de
aandacht op gevestigd, dat men in Noord-Nederland
zoo slecht op de hoogte is van de Vlaamsche beweging. Dit zal onder de aandacht van het bestuur van
Groep Nederland worden gebracht.
De Alg. Secretaris,
Mr. W. DICKE.
e3g

Uittreksel uit het verslag van de BoekenCommissie van het Alg. Ned. Verbond
over hetjaar 1907.
Algemeene opmerkingen.
Den 18en October 1907 was het 5 jaar geieden,
dat onze Commissie op een vergadering van Groep
Nederland te Dordrecht werd ingesteld.
Met welk een voldoening mog'en alien, die op eenige wijze aan ons werk hun steun verleenden, op die
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jaren terug zien! Krachtig hebben Hoofdbestuur, Afdeelingen en leden van het Verbond ook nietleden *) — ons in staatgesteld Land- en Stamgenooten over deg'ansche wereld van Nederlandsche
boekerijen te voorzien, in vele gevallen evengens van
Nederlandsc,he tijdschriften en couranten. Telken jare
mocht ons jaarverslag gewagen van de uitbreiding
van‘ onzen werkkring, onze geldmiddelen, onzen boekenschat, niet het minst van ons Boekenhuis.
Ons arbeidsveld was in die jaren in de eerste plaats
Zuid-Afrika, daarna volgden de Zeemanshutzen, de
Overzeesche Bezittingert en de Nederlandsche kolonies
in den vreemde. In ruim vijf jaar verzonden wij bijna
600 kisten, waarvan 500 haar Zuid-Afrika. Hct zal
onzen vrienden verblijden, te vernernen, hoe een der
beste kenners van Z. A. ons verklaarde, „dat onze
Vereeniging een zeer grooten stoat gegeven heeft —
zoo niet den grootsten — tot den herleefden en bl:;jkbaar nog steeds toenemenden leeslust van onze Hollandsch-sprekende mensche in Zuid-Afrika". Niel minder trotsch zijn wij op de toetreding van den Minister van Landbouw en Onderwijs in de Kaap-Kolonie,
advocaat Malan, tot onze contribuanten.
De erkentelijkheid van onze landgenooten, voor wat
het A. N. V. voor hen doet ,
uit zich voortdurend in
harAijk-gestelde brieven:
Uit een schrijven van een der Vertegenwoordigers
van het A. N. V. in Amerika: „Wij zijn alien hoogelijk ingenomen met de bibliotheek. boeken hebben
eenplaats gevonden in een daarvoor opzetteli3k aangekochte boekenkast; dat er niet alleen als sieraad
staan behoef ik u nauwelijks te verzekeren. Tot diep
in het binnenland worden ze per aangeteekende post
verzonden... De belangeloosheid, waarmee ons zulk
eerz groote hoeveelheid ter beschikking werd gesteld,
heeft er me er toe biigedragen, om den landgenooten het verheven doel van het A. N. V. te toonen
dan het aan hen gerichte rendschrijven".
Uit een ander schrijven,: „Ik ontmoette laatst een
eenvoudig zeeman, die 24 jaren op Engelsche schepen
hadgediend, doch zijn taal had vastgehouden en met
waardeering■ en lof van de Hollandsche ccuranten en
tiidschriften in de vreemde Zeemanshuizen gewaagde".
Uit denzelfden brief: ,Iemand werd lid van 't A.
N. V. omdat zijn broedr,
e een zeeman, het werk van
't Verbond had kunnen waarnemen, o. a. te ;.-,myrna,
en tevens de resultaten der B.-C. had bemerkt as n
board van zijn schip, waar een Italiaan, zijn makkers
vroolijk ziende door de grappen van een geillustreerd
Hollandsch tijdschrift, Hollandsch „ging leeren begrijpen". et Blaadje was door een Zeemanshuis — zooals met de couranten en tifdschrihen bitna overal
pleegt te geschieden — aan de vertrekkende Hollandsche zeelieden medegegeven).
Uit verschillende Afdeelingen berichtte men bij de
toezending der ingezamelde boekwerken, hoe vaak ,;de
kleine man" voor hetgoede doel geofferd had.
Wij zouden aan alle Vertegenwoordig'ers van het
A. N. V. in het buitenland willen vragen, ens immer zoo spoedig mogelijk kennis te even van verzoeken, die tot hen gericht mochten warden, om boeken van ons te ontvangen.
Voordrachten.
Tot heden hebben vier Afdeelingen, Delft, Alkmaar, Zutphen en Kampen, gebruik gemaakt van de
gelegenheid, die door ons voortdurend gegeven wordt,
omen werkkring van Let Verbond en van de B.-C.
in het bijzonder — vow. haar leden toe te lichten
door den len Secretaris uit te noodigen d'aarover een
voordracht te komenhouden. Met aandrang bevelen
wij andere Afdeelingen dit middel aan cm het Verbond zelf en onze Commissie bekend en — naar wit
willen ho en — bemind te maken.
*) Wij noemen o. a. de N. Z. A. V. en haar Afdeelingen Arnhem, Haarlem, Nifmegen, Rotterdam en
Zwolle.
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Sub-Commissies.
Met denzelfden aandrang moeten wij wederom de
aandacht vestigen op een instelling, die bij de meeste
Afdeelingen nog) schiint te ontbreken: de sub-missievan de B.-C. Verscheidene Afdeelingen hebben
haar in het levengeroepen en zij zijn het, die ons
het krachtdadigst steunden door de teezending van
boeken. De Afdeeling Zaanstreek verblijdde ons met
een uitvoerig en belangrijk jaarverslag van haar subcommissie. Daaruitdat deze ruim 2000 boekwerken wist te verzamelen.
Contribuanten,
Metgroote dankbaarheid vermelden dat het getal onzer contribuanten — in het vorig jaarverslag
nog slechts 5 in aantal — gestegen is tot 30. Reeds
moesten wij door den flood een der nieuw aangeworven leden, Dr. Z. Th. Diehl te Alkmaar, die zulk
e-n harteliike belangstelling voor ons werk too de
verliezen! Acht van de 30 contribuanten Ain Afdeelingen, die ons met meer of minder aanzienlijke bijdragen jaarlijks steunen, zoo at cnze inkomsten hierdoor
belangrijk versterkt worden. Is het nog noodig, Afdeelingen en leder' van het Verbond ook deze instelling van de B.-C. ten krachtigste aan te bevelen ?
Jong Nederland.
Van deze Afdeelingen verwachten wij veel.
In vorige jaarverslagen vermeldden wij met lof de
bemoeiin.gen. van Afdeelingen der vereen-ging „Jong
Nederland en Zuid-Afrika"(ontstaan uit den Z.-A.
jongelieden-Bond), waaraan wij honderden, ja duiienden boeken te danken hadden. Nu zooveel jongelui in ens vaderland zich opnieuw vereenigd hebben
om zich in degelederen van het A. N. V. te scharen, spreken wij den wenseh uit, dat zij onze verwachtin.gen niet zullen beschamen en in de eerstegelederen voor onze belangen zullen stffiden!
Werkkring.
I. Zeemanshuizen e Nederlandsche
Kolonies in den vreemde.
Met niet minderdan 55 adressen stonden of staan
wij in verbinding voor de toezending van boeken,
courantem en tijdsch.riftrn. In 70 oorclen ter wereld
worden onze boekengelezen alleen door Nederlanders!
Opnieuw betuigen wij onzen hartelijken dank aan
alien, die op eenige wijze tot dit welslagen hebben
meegewerkt. Vooral de medewerking van Z.Ex. den
Minister van Buitenlandsche Zaken en Hr. Ms. Vertegenwoordigers in 't Buitenland, stellen wij op hoogen prijs, overtuigd, dat hurt steun ons werk niet anders dangoed kan doen.
De verslagen der meeste Consuls (over onze zendin "en naar Zecmanshuizen) spreken van „aldoor toenemen.d bezoek". Een schrijft bovendien: „het doel
wordt volkomen bereikt: de zeelieden houden de betrekking met hu.n land aan en vinden Zeemanshuis
hoe !anger hoe meer een veilig toevluchtsoord".
Voor 't eerst name n wij in 't afgeloopen jaar een
proof met de verzending van een gedenkplaat mar tal
van adressen in 't buitenland : Zeemanshuizen enz.
Wij verzonden 100 ex. van een frame gedenkplaatbetreffende onzen De Ruijter naar die plaatsen en mochten ook hiervan veelgenoegen beleven.
In den loop van 1907 worden door ons van boeken
voorzien: 1 Zeemanshuis (to Philadelphia) , en 11 Nederlandsche Kolonies, t. w. to Schtittorf i. H.,Rosario
de Santa Fe, Chicago, Londen, Mexico, Humber g
a/R., Ruhrort (in deze twee plaatsen betrof het Schippers-Tehuizen), Genua, Winnipeg, Buenos Aires en
Salzbergen.
II. Zuid-Afrika.
Ook nu weergingen de meeste histen daarheen en
orV.vingen wij vole en velerlei bewijzen van erkentelijkheid van de ontvangers. De meeste aanvragers waren onderwijzers en vereenigingen, zooals ook het
\Trig jaar 't geval was.
In de Kaap-Kolonie word door ons ditjaar aan
De Paarl een z.g.n, contrale tooneel-bibliotheek geves-
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tigd, nit welke boekerij vereenigingen in den omtrek
op aanvraag' en onder zekere voorwaarden tooneelstukken ter opvoering kunnen leenen.
Wij hebben in Z.-A. nu drie correspondenten, een
voor Transvaal, een voor Transoranje en een voor de
Kaap-Kolonie. Het ziin de heeren Jan F. E. Ceiliers
te Pretoria, P. van Gent te Bethlehem en W. Hovy
te Venterstad. Vooral de beide laatstgen.oemden hadden dit jaar ruimschoots gelegenheid, zich voor de
B.-C. verdienstelijk te maken, waarvoor wij hun hier
onzen hartelijken dank betuigen.
Als een bijzonderheid willen wij nog vermelden,
dat wij ons het genoegen hebben gegund aan mej.
Sarie Grobler, leerlinge van de Uitkomstr-School van
me'. Adriani te Ermelo, Transv., die als No. 1 van
224 candidaten voor het hoogste Taalbond-examen in
Z.-A. slaagde, eenige keurige boekwerken te doen toekomen als een eereprijs, dien zij voor haar welverzorgd Hollandsch volkomen verdiend had.
III. Oost- en West-Indie.
Naar Oost-Inplie gingen in den loop des jaars 2
kisten, een naar Soekaboemi en een naar de Afdeeling Kedoe (voor een boekerij te Magelangy.
Naarde West werden eveneens twee kisten verzonden, een naar St. Martin en een naar Curacao (voor
't Militair Tehuis).
IV. Belgie.
Aan deze Groep werden in 1907 de eerste kisten
gezonden. Daar aan deze boekerijen uit den aard der
zaak bijzondere eischen gesteld worden,, is 't ons niet
zoo gemakkelijk de aanvragen van den iiverigen Secretaris, den heer H. Meert te Gent, te behandelen. Twee
kisten werden verzon .den, in de laatste dagen gevolgd
door nog 7 andere, besternd voor boekerijen te Luik,
Gent, Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde. Burgers,
studenten en soldaten zullen er van onze boeken gebruik maken.
Verzonden kisten.
In 't geheel werden 127 kisten verzonden. Voor de
voorafgaande jaren waren de cijfers onderscheidenlijk:
97, 77, 141, 141, *) te zamen 583 kisten boeken. (In
de eerste maanden van '08 volgden weer 20 kisten,
waarmee 't cijfer van 600 bereikt werd, inhoudende
ruim 100.000 boeken). Om 't zoover te brengen be'noeiden wij in 't boekenhuis, dat bij voortduring
stekend bevallen blijft, de stage hulp en toewijding
van jongeren en ouderen, die ons met bewonderenswaardige opgewektheid ter zijde stonden. Een hartelijk woord van dank aan onze vele trouwe medewerleers in 't boekenhuis!
Geldmiddelen.
Een blik op den staat onzer geldmiddelen zal doen
Coe p
zien, dat wij niet ten onrechte een dri p end
doen op onze — ongetwijfeld vele — vrienden om
ons toch krachtig te steunen.
Met vertrouwen zijn wij ons tweede lustrum ingetreden!...
Namens de Boeken-Commissie:
VERHEY, Voorzitter.
VAN EVERDINGEN, le Secretaris.
R otter da m, Aril
1908.
P
Eenige der bijlagen zullen in een volgend nummer
worden opgenomen.
Het volledig verslag wordt op aanvrage gaarne door
den len Secretaris, Dr. W. van Everdingen, MatheR e d.
nesserlaan 206, toegezonden.
*) In 't vorig verslag stond verkeerdelijk 140.

Nederlanders en Stamverwanten steunt eigen
handel en nijverheid ! !

Noord-Nederland.
Ons consulaatwezen.
Meermalen en van verschillende zijde werd oak in
dit bladgeklaagd over de onvoldoende zorg der Regeering voor de stoffelijke belangen der Nederlanders
in den vreemde; in zooverre het aantal beroepsconsuls
nog altijd bedroevend klein is te noemen.
Een bezoek door mij in den vorigen zomer aan
St. Petersburg en Moscou gebracht gaf mij de overtuiging, dat de Re eerie ten onzent den handel met
de Russen niet zeer belangrijk acht en — wat nog erger is — niet voor uitbreiding vatbaar oordeelt.
'miners tot dit besluit moet men komen wanneer
men tot de ervaring komt — gelijk mij van zeer bevoegde zijde te Petersburg werd medeg'edeeld — dat
onder hetgeheele aantal consuls, die in het Czarenen --er
rijk de belangen van onzen handel behartig,
zijn er naar meen 56 — niet een beroepsconsul te
vin en is.
En dat in een land met zulk een levendtgen handel, zulk eene belangrijke nijverheid, zulke onmetelike nog te weinig ontgonnen hulpbronnen, waar de
Hbllandsche naam nog altijd, dank Czar Peter
den Groote, zulk eengoeden klank heeft! Waar de
ks de prachtige stall aan de Newa,
hoofdstad des rij,
duidelijk het type vertoont van onze Amstelstad en
vele herinneringen voortleven aan Holland uit zijn
glorietijd! Een der aardigste is wel de marinevlag,
een blauw kruis op een wit veld, naar beweerd wordt
door Czar Peter den Groote ingevoerd ter eere van
den in Russischen dienstgetreden Hollander vice-admiraal Kruijs.
Dat er in Petersburg betrekkelijk nog veel Hollanders wonen is wel een bewijs voor de kracht en de
durf, die in onze landgenooten woont. Een belangrijke handel wordt o. a. gedreven door eene kolonie
van Hollanders, die nit Twente stamt en wel speciaal uit Vriezeveen en die deproducten der "I wentsche nijverheid in Rusland invoert. Meer dan men
zou denken treft men Hollandsche namen aan en echt
Hollandsche daaronder. Zoo trof mij eens op een
groot confectie-ma de naam „Scheefhals" als die
des eigenaars. Het was een zonderlinge gewaarwording tusschen de voor ons moeilijk uit te spreken
Russische namen.
Een aangenamen indruk maakte op mij, dat bij het
binnenvaren van de haven van Petersburg (1.K kwam
per boot) verschillende Hollandsche bag'germolens zich
aan het oog vertoonden, alle bezig het kanaal tusschen
Cronstadt en Petersburg te verdiepen. Onze Hollandsche aannemers zijn wakkere lui! waar ter wereld zitten zij niet ? In Moscou maakte ik nog kennis met
een dergrootste aannemers uit ons land op we naar
Shanghai om daar voor de Chineesche revering havenwerken uit te vceren.
Ondernemingsgeest ontbreekt bij ons yolk niet, men
ziet het! Maar de Regeering moet helpen, moet wakkere flinke beroepsconsuls aan,stellen, opdat wij niet
achterblijven bij andere volken. Laten wij een voorbe nemen aan het kleine Belgie, dat overal in den
reemde o. a. in Perzie vasten voet heelt weten te
v
krijgen, daartoe geholpen door flinke ervaren beroepsconsuls.
Den Bosch, 10 April 1908.
K. M. PHAFF.

Nederlanders, spreekt op uw reizen in Vlaamsch
Belgie Nederlandsch !
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Nederland en Zweden in vroegere eeuwen.

Vertaalde Muziekteksten.
Het Leidsche Volkshuis is in het bezit van verscheiden zingbare vertalingen van in vreemde taal geschrey en teksten, opzettelijk voor zangavonden, vervaardigd.
Gaarne worden ze op aanvraag ten gebruike afgestaan aan alien, die het zingen van Nederlandsche
teksten voor een Nederlandsch publiek begteren
bevorderen willen.
Ziehier de lijst:
Franz Abt, Op. 362, No. 3: „Lieber-Postilion".
Eugen d'Albert, Op. 9, No. 4: „Zur Drossel sprach
der Fink".
Bach, „Die Johannes-Passion".
- , 20 Getstliche Lieder, daaruit No. 1: „Liebster
Herr Jesu".
Beethoven, Op. 48, No. 1: „Bitten", No. 4: „Die
Ehre Gottes aus der Natur".
, Op. 80: „Chor-Fantasie".
, Op. 108: „Schottische Lieder", daartut
Nos. 2, 8, 15, 20, 25.
Brahms, Op. 54: „Schicksaislied".
- , Op. 103: „Zigeuner-Lieder".
Handel, uit „Der Messias", Nos. 14, 15, 18, 36, 43.
Eugen Hildach, Op. 8: „Wo du hingehst".
,
rithling ist da".
Hiller, „Im Maien".
Jadassoh)n, Op. 72: „Volksthiimliche Lieder fair 2
Singstimmen", daaruit No. 4 en 5.
The Labour Church Hymn and Tune book, daaruit
No. 3 vrii, vertaald; 58 v. v.; 77.
C. Lehnert, „Mtitterleins Marchers", fur Kinderchor.
ueLeipzig),.
(Verlag. Gebr. Hug.
Liederschatz fur Frauenchor (Edition Peters), daaruit
Nos. 8, 10, 18, 19, 20, 50, 64, 79 vrij vertaald,
90, 95.
Mendelssohn, uit „Elias", Nos. 28 en 31.
, uit ,Psalm 42", No. 2.
, Friihlingslied. („Der Friihling naht mit
Brausen"),.
Fr. Nietzsche, „Hymnus an das Leben".
Carl Reinecke, „Mailied". („Und wenn die Primel"),.
, Verbindender Text zu Op. 202: „Von
der Wiege bis zum Grabe". (Nederlandsche bewerking),.
, Op. 246: „Der 126e Psalm fur zweistimmigen Chor".
Rubinstein, Op. 48, No. 1: „Der Engel". (Duo).
Schubert, Op. 1: „ErMinig".
, Op. 5, No. 5: „Der Konig van i hule".
E. Schultz, OR. 181, Nos. 1 en 2. (Duetten),.
The Scottish Hymnal, Hymn 214, eerste wijs vrij vertaald,. Hymn 224 v. v.
Stradella, Kirchen-Arie: „Se i miei sospiri".
Richard Strauss, Op. 14: „Wandrers Sturmlied".
W. Taubert, „tauten Moron". (Klange aus der Kinderwelt, Heft IV, No. 1),.
Weber, uit „Freischtitz": Cavatine, „Unid ob die
Wolke".
Gustav Weber, Marchen-Lieder fur 2 Kinderstimmen,
(Verlag Gebr. Hug, Leipzig), daaruit Nos. 2, 3, 4.
No. 7 „Auf, auf mein Herz", uit Brach's Geistliche
Lieder.
Elgar, „The Dream of Gerontius".
No. 1 „Sonntagslied", No. 8 „Volkslied", uit Hiller's
op. 94: acht Gesange fiir drei weibliche Stimmen.
No. 3 „Friihlingsgelaut" en No. 5 „Die Kapelle", uit
op. 123.
Uit Mendelssohn's Lobgesang, duet voor sopraan I
en II: „Ich harret des Herrn".
Hugo Wolf, Gebet.
Der Freischtitz, C. M. von Weber.
Schottische National-Gesange, mit Begleitung der
Fltite, Violine, des Violoncello nod Pianoforte; daaruit Nos. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, niet alle, doch steeds
twee of drie coupletten, C. M. von Weber.
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I

Getrotaw de zonderlinge gebruiken volg'end, die
aan de Europeesche hoven gevolgd worden, heeft de
Zweedsche re 'eery eenige maanden geleden eerie deputatie naar de hoofdsteden gezonden om te berichten van den doodvan den edelen Koning Oscar en
van de opvolging van Koning . Gustaaf. Ook ons land.
genoot de eer van dit bezoek, 't welk voor verschillendedagbladen eene geschikte aanleiding was om te
wizen op het groote verschil tusschen voorheen en
thans. Zoo wees in „Land en Volk" de hoogleeraar
Kernkamp, de beste kenner van de verhouding tusschen Nederland en Zweden, op dit verschil. In het
begin der 20e eeuw is dedood van een Zweedschen
Koning de reden, dat men hier eenige dagen1 lang
over hetgroote land aan de Oostzee hoort spreken,
terwiji in de 17e eeuw d Nederlandsche belangen in
Zwedeu geen oogenblik uit 's koopmans gedachten
waren. Want, hoegroot waren die belangen! Hoe geheel anders waren de verhoudingen, toen men algemeen geloof kon hechten aan het woord, dat aan Van
Beuningen werd toegeschreven: „Ik heb de sleutels
van de Sont te Amsterdam in de haven zien liggen", een woord, dat misschien no it gesproken is,
maar dat dan toch mogelijk geacht werd.
Hoegeheel anders waren de toestanden, then een
Lodewijik de Geer, de „Krupp" van , die dagen, in
Zweden zijn geschutgieterijen exploiteerde en in Amterdam zijn in Zweden gewonnen geld uitgaf; toen
het kon voorkomen, dat eengemoedelijk Nederlandsch
koopman den Koning van Zweden verzocht zijn bruiloft bij te wonen.
Over die verhouding tusschen Zweden en de mannen van Nederlandschen stam, een stuk geschiedenis,
dat begint in de middeleeuwen, is heel wat te schrijven. Hier zij er aan herinnerd, hoe reeds in de 13e
eeuw kooplieden uit de Nederlandsche gewesten de
Oostzee bevoeren; wa.arschijnlijk zou men nog' van
vroe,gere eeuwen ma en spreken, als onze oorkonden
ons niet in densteek lieten. Reeds in den tijd vOOr
bet oprichten van de groote Hanze dreven Groningers, Amsterdammers, Kampenaars om niet meer andere te noemen„ handel op deOostzee. Een eeuw later, als de krachtigste Nederlandsche handelssteden
zich aangesloten hebben bij het route Hanzeverbond,
gebruiken zij de macht van dit lichaam om de relaties uit te breiden. Wee den vorst in het Noorden, die
meent de wet te kunnen stellen aan de leden van het
verbond! Toen Waldemar II Atterdag den handel op
de Oostzee bedreigde, vereenigden zich de Hollanders en Zeeu,wen met de Noordduitsche steden om de
macht van dien Deenschen Koning te vernietigen en
den vrede van Straalson4 moest dezegeweldenaar,
limns krijgsmacht door de vereenigde steden verslagen was, toestaan, dat verscheiden Nederlandsche steden het recht kregen tot het oprichten van een „vitte"
op Schonen, het Zuidelijkste deel van Zweden, then
in het bezit van den DeenschenKoning. Deze „vitten", oorspronkelijk keen en loodsen, opgeslagen ten
dienste der visscherij, maar later ook plaalsen, waar
handelgedreven werd in allerlei zaken, waren de eerste nederzettingen in het Zweedscheland. Daar wend
handelgedreven in haring - en de omzet hierin was
grooter dan van eenig ander artikel -, in zout, in
ossehuiden, spek, rundvleesch, boter, ook in wijn en
spoedig ook in laken. Hier in het zuiden van Zweden kwamen de Nederlandsche schepen met wijn uit
Frankrijk en zout uit an' bier
h' werd de visch gezouten, die zij naar 't vaderland brachten of nog' verder vervoerden, naar Frankrijk of Spanje om ze weer
te verruilen voor wijn of zout.
Zoo ontstond de beroemde vrachtvaart, waarbij onze voorouders zoo profiteerden van de gunstige ligging van onze havens in 't midden' van West-Europa.
Maar om deze vrachtvaart gaande te houden, mocht
ergeen schakel ontbreken in den keten. Werd de rein
naar Schonen en verderop naar Danzig verhinderd,
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dan kon men de Franschen en Spanjaarden niet voldoende voorzien van koren en visch,
waardoor ook
de handel op die landen stil stond. Zoo moest het
sireven van de mannen van ,Nederlandschen stam zijn,
met de machthebbers in het Noorden op goeden voet
te staan, vooral met den bewaker van de Sont, den
Koning van, Denemarken. Spoedig had men de Hanze
niet meernoodig; in de 15e eeuw treden de Nederlandsche steden uit het verbond. Zij zijn machtig genoeg om zichzelf te redden en voelen hun macht nog
toed men door de centraliseerende politiek van den
wijzen Bourgondier, Philips den Goeden. Hanze
tracht de vermetele mededingers te weren, maar in
een oorlog, die eenige jaren duurde, toonen de Hollanders en Zeeuwen hun overmacht op zee en komen
met den bezem in de mast thuis. Sedert die 0. tijd
moest de Hanze de lastige mededingers dulden.
De Deensche Koningen moest men echter naar de
oogen zien, sinds deze machthebbers ook Zweden en
Noorwegen in 't laatst der 14e eeuw door de Unie
van Calmar met Denemarken onder hun bestuur vereenigid hadden. Een uitstekend middel, dat herhaaldetoegepast werd om den Koning tot vriend te
houden, was het leenen of schenken van' eenpaar
duizendgulden. De Koning was brutaal genoeg om
er zelf om te vragen„ natuurlijk als een extraatje buiten degewone Sonttol. In het laatst der 15e eeuw
werd de handel op Zweden soms bemoeilijkt door
den rijksbestuurder Sten Sture, maar deze toonde zich
zeer ingenomen met een geschenk van Amsterdam,
bestaande uit 2 Leidsche bruine lakens, een aam marvezil en vier of vi suikerbrooden. Toen de Zweden
in 1502 in opstand waren, werd door de g'ezarnenlijke reeders van Amsterdam besloten den Deensche
Koning met een oorlogschip te helpen. Wel kwam
men te laat, maar hetgeval blijft een bewijs van de
groote offervaardigheid hier te lande, als men daardoor den handel „op Oosten" kon bevoordeelen.
Op deze wiize werd de grondslag g'elegd tot den
ha del op Zweden. Ons artikel zou te uitgebreid worden, als we verder wenschten te wijzen op de politiek, die de Nederlanders volgden, nadat Zweden zich
onder de Wasa's afscheiddevan Denemarken. Het
ma g: bekend verondersteld worden, dat de Nederlandsche koopman hij herhaling zijn stevig zwaard trok
om daarmee den zwaksten staat aan de Oostzee ter
zijde te staan, eerst dus het jonge Zweedsche rijk.
Toen dit echter het koofd al te fier opstak en het
scheen, dat de Oostzee een Zweedsche zee zou worden, lieten Wassenaar Obdam en De Ruiiter hun
kanonnen klinken in de Sont om de Zweedsche vloot
te vernietigen.
Zoo beschermden de Nederlandsche staten d belangen van de onderdanen in de 17e eeuw.
Leeuwarden.
D. VAN HOORN.

Nederlandsche muzikanten.
Het isnog niet zoo veel jaren geleden, dat wij hier
in Nederland meenden, dat, al hadden we goede orkesten, deg'eliike instrument-bespelers en flinke zangers, het voortreffelijke toch over de grenzen moest
gezocht worden. En dat was indertijd misschien ook
wel zoo. Maar in de laatste tientallen vanjaren is
dat aliens veranderd. En nu staan wij met onze uitvoerende musici mede vooraan. Weinig route orkesten in den vreernde of Nederlanders spelen er in mee *);
landgenooten Leiden in 't buitenland orkesten van beteekenis, en voor de leiding van onze eigen orkesten
hoeven wij waarlijk niet meer vreemdelingen te roepen.
Misschien meest van al hebbenonze zangers en zangeressen • in Europa naam gemaakt: Messchaert, Urlus, Thyssen, van Rooij, Tilly Coenen, A. Noordeweer—Reddingius, de Haan—Manifarges, Julia Gulp,
Anna Ka el Zalsman,
noemen ze door een,

zonder rang of orde, en we laten er zeker nog weg
die met hengenoemd mogen worden. Dan een a-caPella-koor als van Daniel de Lange vroeger en van
Avercamp nu; het kwartet , waarin o. a. Messchaert
en mevr. Noordewier zongen. Onze koren, zegevierend
in menigen wedzang. Het Amsterdamsche orkest, onder Mengelberg
's leiding, door Richard Strauss voor
de uitvoering van zijn werken boven alie andere orkesten verkoren. Dit en nog meer heeft in de wereld,
waarin men er over oordeelen kan, aan onze muzikanten eengrooten naam bezorgd.
Voor den Nederlander, die Licht klein van zich zelf
denkt, moge dit nog wel eens gezegd worden. Wi;
kwamen er toe, nadat wij gelezen hadden, hoe men
verleden maand te Brussel en Paris genoten heeft
van Bach's Matthaus-Passio,
n uitgevoerd door het
Amsterdamsche Toonkunstkoor en het orkest van het
Concertgebouw onder Mengelberg, met de dames
Noordewier en de Haan en de heeren Messchaert en
Urlus als voornaamste solisten.
Ziehier b.v. het oordeel van den Brusselschen co rrespondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
een smaakvol schrijver en blijkbaar een Belg. Hi"
schreef o. a.: „Waar solisten vinden als Messchaert
en Urlus ? Het is, ik overdrijf geenszins, eene kalme
overweldiging van ons publiek g'eweest. 1k spreek
niet eens van de heerlij,"Ke stemhoedanig'heden en de
volmaakte zangw4ze, zoo compleet, zoo voornaam,
en nochtans zoo sober, zoo niets uitdrukkelijks; maar,
daarenboven, welk schrander ennobel begrip! Zulke
zangers, niemand te na gesproken, bezitten wij in Belgie niet". Verder: „Ook voor de dames de H.—M. en
N.—R. heb ik diets dan bewonderenden eerbied".
Dan spreekt hi' van het orkest en Mengelberg's optvatting, en zegt: „Hier vind ik e'en
slechts
• hij
woord:
bereikt, met zijn sobere distinctie,beschaafde, ook
waar kracht wordtgeeischt; 't bezonkene in het machtige ; 't innige in den gloed; hi' bereikt de klassieke
voldragenheid, voorgedragen met die zekere meesterschap, die zelf-bewuste autoriteit, die we elders al bij
Mengelberg bemerkten. Ook dit dus streefde de volmaaktheid nabij.
„En de koren ? — Wij zijn hier in Belgie, in het
eigendomlijk land van den koorzang, en moon bier
somsprachtige uitvoeringen bijwonen. Nochtans kunnen wij diets dan den grootsten eerbied voor de wijding en het muzikaal begrip van de Amsterdamsche
dames en heeren van Toonkunst, en ook wel voor het
kinderkoor van de Vereeniging tot Verbetering van
den Volkszang, zoo ongewoon-zuiver, zoo geschoold,
koesteren".
En nunog eenige stemmed uit Parijs. De Matin
schreef: Waar zou men te Parijs zulke koren bin-

den ? Het blad noemde de uitvoering iets eenigs,
zooals meni 't te Parijs met eigen krachten onmogelijk zou kunnen even. Van de solisten prees 't blad
vooral Messchaert: een onovertroffen kunstenaar.
Van het koor zei Pierre Lalo in de ".1 emps •: Len
volmaakter eenheid, een schoonere en vollere klankpracht, een grootere juistheid en een fijnere schakeeringskunst kan men zich niet denken. Mengelberg
noemde hij een der machtigste dirigenten van zijn
Het doet 't vaderlandsche hart alevelgoed, zulke
din, en te lezen. Er op te pochen ware smakeloos en
dwaas. Maar te weten wat 't vermag sterkt een yolk.
*) Sedert wij dit schreven vonden wij, als een voorbeeld, in een dagblad het bericht, dat te Birmingham
in een orkest van 70 man ten minste 14 Nederlanders
zijn, dat de leider van 't orkest ook een Nederlander is: Max Mossel.

Nederlandsche handelaren en neringdoenden,
voert uwe briefwisseling met Vlaanderen
in het Nederlandsch !
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Van de Afdeelingen.
Vijf nienwe Afdeelingen gesticht.
Breda en omstreken.
Den len Mei, juist 10 jaren na de Kon. gbedkeuring der statuten van het A. N. V., is deze nieuwe
Afdleeling, de eerste in het Zuiden des lands, gesticht.
Eene commissie, bestaande uit de heeren Mr. M. P.
M. van Dam, voorzitter; Mr. C. 0. Segers, ondervoozitter; Mr. P. M. J. E. Bloemarts, Jhr. L. C. van
den Brandeler, Dr. R Hoekstra, J. M. Ingen HouszBootz, Mr. E. P. van Lanschot, A. J. A. Verschraage, Gen. A. J. Vetter en W. J. L. Verhoeven, Veemarktstraat 27a, secretaris-penningmeester, had zich
gevormd en heeft een feestavond ing'ericht die door
ong'eveler 800 personen is bijgewoond.
De alg. voorzitter sprak een inleidingswoord over 't A.
N. V. en ontvingi een krans ter gelegenheid van 't officieel tienjarig bestaan van het A. N. V.
De heer Hullebroeck uit Gent gaf zijn voordracht
over het Vlaamsche lied ten beste en het gemengd
a Capella Koor, onder leiding van den heer H. W. G.
van Nieuwenhoven, zong twee liederen.
Er heerschte een zeer opgewekte stemming en de
avond slaag'de uitmuntend. De bladen hebben er groote geestdriftige artikelen aan) gewijd.
Dank vooral den ijver van den heer Verhoeven,
die maandenlang door belangelooze propaganda dezen
feesteilijken stichtingsavond heeft voorbereid, heeft het
Verbond in het Zuiden nu een voorpost, die grooten
dienst zal kunnen bewijzen in onzen gemeenschappelijkett strijd voor de zedelijke en stoffelijke belangen
van land en yolk.

Alkmaar(Jongel.-Afd.).
Hdvolgend bestuur is gekozen: de heer Gulcher,
voorzitter; mej. Van der Spek Obreen, le secretaresse;
de heer Delachoux, 2e secretaris; mej. Donath, le penning'meesteresse; de heer Corts, 2e penningtneester.
* **

Amsterdam(Vrije Universiteit).
Het secretariaat zal tijdelijk worden waargenomen
door den voorzitter dezer Afdeeling, den heer H. R.
Woltjer, Keizersgracht 495.
* **

's Gravenhage Br
ier-Afd.).
ug
Tijdelijk secretaris-penningmeester dezer Afdeeling
is: Mr. J. F. Hymans, Javastraat 90.
* **

's Gravenhage (jongel.-Afd.).
Het adres van den heer H. de Bruin, lid der Afd.
Boeken-Commissie isgeworden Bankastraat 2, dat van
denpenningmeester der Afdeeling: J. A. J. Hammelburg, Sweelinckplein 50.
* **

Haarlem(Jong Ned.).
Postzegelafd.: mej. C. Reynvaan, villa „Uthem",
Aerdenhout en de heeren J. W. Hilbrander, Krelagestraat 12 en B. Yzerdraat, Kamperlaan 7 b.
* **

Niftneglen.
Als secretaris-penningmeester dezer Afdeeling is opgetreden de heer C. M. V. Roothaan, gemeente-cntvamger.
* **

Eindhoven.
Voornamelijk door de bemoeiingen van den heer P.
Raymakers is to Eindhoven een Afdeeling gesticht,
de tweede in Noord-Brabant.
Op den stichtingsavond --12 Mei — hield Dr.
Schepers van Haarlem een rede over het A. N. V.
terwij1 de heer Hullebroeck uit Gent zijn voordracht
over het Vlaamsche lied ten beste g'af.
Reeds traden 51 leden toe.
Het bestuur bestaat uit de heeren Dr. Desertine,
Mr. H. j. Pastoors, C. H. deg
P. van der
on
Putt en P.Raymakers.
's Hertogenbosch.
Na een inleiding van den alg. voorzitter en een mu zikale voordracht van den' heer Em. fiullebroeck is
in Brabants hoofdstad den 1 5en Mei een Afdeeling
van het A. N. V. opgericht, de derde in Noord-Brabant.
Groningen (Stud.-Afd.).
In Minerva van 20 Febr. betreurde de heer S.
Scholten onder het opschrift „Groningen achteraan",
dat aldaar nog geen Stud.-Afd. A. N. V. bestond.
De heer A.Loosjes zette in het nummer van 5
Maart vangenoemd Studentenweekblad de beginselen
van het Verbond nailer uiteen.
Den 4en Mei kon de heer A. Welcker, Leidsch
student naar Dordrecht seinen: „Studentenafdeeling
Groningen Ned. Verbond opgericht".
oogeschool
in het
Zoo isdan ook de Noordelijke
H
Verbond opgenomen.
Moe Delft nu weldra volgen.
Wageningen.
Den len Mei isdoor leerlingen der Riiks Hoag/ere
Land-, Tuin- en Boschbouwschool de Wageningsche
Studentent-Afdeeling van het A. N. V. opgericht. Het
bestuur bestaat uit de heeren G. van Lelyveld, voorzitter; G. B. C. van der Feen, schrilver, C. W. A.
deJongh, penningmeester; F. D. Sc,haly en J. W. C.
Tichler, raadgevende leden.
***

Snee k.
De heer E. Besse schrijft:
Op 6 Maart hield de heer V. Looses voor de
denonzer Afdeeling met hunne genoodigtlen een
boeiende en van studiegetuigende voordracht over
de zuiverheid onzer taal.
Geestig began spreker met op to merkert dat, terwijl 't al moeielijk is sluikhandel to keeren waar 't
geldt tastbare koopwaar en zichlbare grenzen, 1 nog
wel oneindig veel moeilijker moet zijn taalerf vrij
to houden van vreemde insluipsels, want daar geen
zichtbaargetrokken lijn en een ambtehike bewakers.
Reeds de ouden klaagden: Grieksche woorden waren Cicero en lioratius eene ergernis.
Onze Dietsche spraak is langzaam geboren uit de
ineenvloefing 'van frankisch, S'aksisch en triesch,
vooral de schriiftaal. Zoo ontstaan bleef ze van bastaa rdij niet vrij. 't Begun met 't Duitsch in den tijd
van 't Beiersche en 'tging voort, nog er er in den
tijici van 't Bourgondische huis met 't Fransch, terwiii, Frankrijk, met zijn overwicht gedurende eeuwen,
ook verder ziine taal bleef opdringen. Echter Vondel,
Hooft en Huygens wisten hunne taat vrij to houden
van vreemde smetten, maar met hen zijn we ook in
onzen meest oorspronkelijken ? Men sla Netscher
of Coucerus maar eens op ! Maar in onzen tijd is
ook het Duitsch weer een viand geworden, de taal
bii uitstek der wetenschappelijke wereld. In prediking
engeschrift b.v. bedierf het Duitsch de zuiverheid
onzer taal zeer. Niet 't Duitsch echter, zoo min als
het Engelsch, maar het Fransch is en blijft, naar het
oordeel van den spreker onze vijand! Hce het komt ?
Door 't overwicht van Frankrijk, dat ons trankrijk
deed navolgen, zoodat we meer Romaansch dan Germaanschgezind werden. Bovendien hebben we veel
Fransch bloed in de aderen: men denke aan de Franschen in 't leer van Maurits en Frederik Hendrik en
aan de talrijke Hugenoten. En bluf en neiging tot het
vreemde deed de rest, waar een ziekelijk gemaniereerd doer van eene aanstellerige schrijversbent voorging. Zoo spreekt de Nederlander van grotesque, belachelijk, wanneer hi' grandiose bedoelt en van flux de
bouche, waar 't flux de parole moet
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Invloed ten goede werd reeds uitg'eoefend door de
Broeders desgemeenen levens, want 't is vrij zeker
de doorwerking van WI-men invloed, wanneer werken ontstaan als de Nederduitsche orthographie van
Pontius de Heniter en 't beroemde woordenboek van
Kiliaen. Zoo kwam onze taal tot bewustheid en veroordeelde daarmee hare verbastering in de rederijkerspoezie. Eene krachtige zuiveringsbeweging ging
uit de rederijkerskamer „De Eglantier" met mannen
als Roemer Visscher, Spieghel en Coornbert, terwij1
Marnix met zijne psalmberijming de heraut genoemd
ma worden. Bredero volgde daarna en Hooft dreef
de zuivering op de spits, al te zeer, waar hi' advocaat vervangen wilde door voorspraak, register door
schriffwarande en concierge door stadhuishavenaar.
In de 18e eeuwging de beweging door en van ernstigen wil is in de 19e eeuw de Maatschappiji van
Letter-, Geschied- en Oudheidkunde te Leiden.
Vervolgens ontwikkelt de spreker zijne denkbeelden
in zake taalzutivering. Het schoone beginsel van taalzuivering hoog, goed, maar men verloope zich niet
in een afgetrokken stelsel en blijve met beide voeten
staan op beganen grond, men houde met beide handen het werkelijke leven vast en bedenke, hoe 't bewust of onbewust verzet wortelt in deze waarheid,
dat volstrekte zuiverheid onzer taal eenvoudig onmogelij1( is. Vele als goed Nederlandsch erkende woorden zijn van vreemden oorsprong. En ze kwamen er,
zooals de heer Salverda de Grave er ens wellicht
niet zonder recht beweert, toen ergeen Nederlandsch woord was, dat hetzelfde begrip uitdrukte.
Overigens, laten we den conducteur den conducteur
en de locomotief de locomotief laten, terwij1 de wetenschappeliike wereld niet gaarne zijn inductief en
deductief, zijn concert, synthetisch, analytisch enz. missen zou. Zelfs Nicolaas Beets, een onverdacht voorstander van zuiverheid van taal zag nog liever het
vreemde woordgebruiken, dan de onhandige poging,
om voor een vreemd een Nederlandsch woord in de
plaats te stellen, wanneer dit niet aanstonds gegeven
was. Volstrekte zuiverheid van taal is niet te beret_
ken beginselruiterij tot het uiterste gedreven, zou hier
het doel voorbij schieten. En laat bij het streven
naar taalzuiverheid hun, die van der jeugd of gewendgeweest zijn basterdtaal te spreken, hunne taal
en daarmede hun ongedwongenheid.
Maar de jeugd moet het aanvangspunt zijn, bij' de
jeugd moet bevorderd worden „het zich zeif zijn",
het seen in dit verband is, „het zich Nederlandsch
voelen", waarvan het hooghouden van eigen taal het
onwillekeurig en heilzaam gevolg moet zijn.
Voor wie meenen mocht,
dat zuiverheid van taal
op deze voorwaarden onbestaanbaar ware, was de
voordracht zelve er om alsproeve van prachtig zuiver Nederlandsch het tegendeel te bewijzen.
Na eene rustpoos droeg de spreker eenige gedichten voor, waarvan vooral „de Sterren" van Adama
van Scheltema trof, niet 't minst doordat het den sprekergelukte 't eenvoudig gevoelvolle in dit gedicht
voortreffelijk te vertolken.

Zuid-Nederland.
Jaarverslag van Groep Belgie.
Het ledental van onze Groep in 190 I is gew eest:
1467. De inkomsten hebben bedragen ft: 8086,,
07 de
uitgaven ft: 8718,77, zoodat we op 31 Dec. 1907 sloten met een nadeelig saldo van fn 632,70. Het in kas
isgeslonken tot fr 889,65.
k des te meer , daar 1908 door de
Dat is bedenkelij,
uitg'ave van het verslag der Vlaamsche HoogeschoolCommissie en ruime verspreiding van een be-

knopte uitgave van de brieven van Didaskalos in
den Standaard, welke wij voor hebben, een jaar
zal zijn van zware uitgaven. Het bedrag, dat van
iedere jaarlijksche bijdrage in onze Groepskas komt,
is klein. De lichte verhooging van de minimumbijdrage tot ft: 3,
welke wijllen,
voorste
zal een kleine
verbetering zijn. Beduidende aanwas van onze inkomsten kan alleen hetgevolg zijn van groote vermeerdering van ons ledental. We dri p 'en dus aan op dat
unt: propaganda., Doch ook die aanwas kan niet
P
dekken voor de onmiddellijke behoeLen. Het vraagstuk
van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool moet
met kracht aangepakt worden of men moet er niet aan
beginnen. Het zal daarom noodig zijn te denken aan
de sfichting van een Vlaamsche Hoogeschool-fonds,
een beroep te doen op de vermogenden voor belangrijke bijdragen en aan de algemeenheid te vragen, wat
ze missen kan.
Voor de leiding van onze Groep is 1907 een jaar
vangroote bedrijvigheid geweest; een belangrijk jaar.
Wegeven hier een beknopt overzicht van de beltingrijkste din en die we te behartigen kregen:
Hollandsch Belgische toenadering.
Dezequaestie werd hier in de voorgaande Al g. Verg.
besproken. Thans heelt de samenstelling van de Cie.,
die naar nauwer toenadering zal streven haar besiag
gekregen; zij heeft hare werkzaamheden aangevat.
iJ
mogen over onze bemoeiingen thans zooved zeggen,
dat door het optreden van het Verbond niet in het
openbaar — een gunstiger samenstelling in Vlaamschgezind opzicht verkregen werd; dat het hooghouden
van Nederland's taal bij de openingsplechtigheid het
gevolg van onze bemoeiingen geweest is. Vrees omtrent verkeerde bedoelingen bij de aanstichters der beweging heeft nu slechts nog een h'storisch belang.
Wij kunnen thans gerust verklaren, dat in strijd met
het een alle Schwobs La Lois van deze beweginghebben verwacht, er door middel van de Commissie
geen andere doeleinden te bereiken zijn, dan die, die
uitsluitend de wederzijdsche belangen van onze beide
landen, engeen andere, bevorderen. Wat al moeite de
aanstichters zich ook mogen gegeven hebben om de
Vlaamschgezinden er buiten te houden, thans moeten
zij een goede les geleerd hebben, en hebben de andervinding kunnen opdoen, dat, hoe ze zich wenden of
keeren, zeper slot van rekening in de armen van de
Vlaamsche Beweging terugvallen.
Vlaamsche Hoogeschool.. De voorgaande Algemeene Vergadering gal opdracht aan het Groepsbestuur om een Commissie samen te stellen, welke het
vraagstuk der vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool opnieuw aan een grondig' onderzoek zou onderwerpen en naar een oplossing zou zoeken, welke
de algemeene instemming zou kunnen vinden. Het
Groepsbestuur heeft zich van zijne taak gekweten. De
Cie. werd samengesteld, vulde verder zich zelf aan.
De vrucht van hare werkzaamheden zal U straks uit
het Verslag daarover bekend gemaakt worden.
Vlaamsche Postmeesters. Deze zaak, die
ook op de dagorde stond van de voorgaande Algemeene Vergadering, werd verder door ons behartigt.
De heeren Adelfons Hendrikx en Augustijns hebben
zich met de verdediging van hunne belangen belast en
naar de laatste uitlating van Minister Helleputte te
oordeelen zou hundan uiteindelijk recht wedervaren.
betuigen onzen dank aan de heeren Hendriloc
en Augustijns en aan Minister Helleputte.
Reizen naar Noord-Nederland. Naar
aank ,,'.in g van de artikelen over verblijf in Holland
van c. n heerRudelsheim en van mij, zijn aan het
secretai iaat omtrent dit onderwerp tal van vragen gedaan en is in 't Noorden een beweging ontstaan om
dit reizen te bevorderen. In Den Haag is, dank zij
het initiatief van Mr. Cohen Stuart een I n c htin g skant o or voor Stamverkeer ontstaan, dat
hierover allegewenschte inlichtingen zal verstrekken.
In verband hiermede staat de uit gave door de firma
Morks & Geuze van een R et s b o ek voor het
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Noorden. Door den heer Cohen Stuart werd ook gewenscht een Baedeker voor Vlaamsch Belie tot bevordering van het reizen door Noordnederlanders
naar Vlaanderen. Het is ons echter tot nog toe niet
mogen gelukken iemand te vinden, die bereid is om
een Vlaamschen Baedeker samen te stellen.
Handelsbetrekking'en met het Noord e n. Op het Nederlandsch Congres te Brussel, werd
door den heer Leo Meert de gedachte opgeworpen
om een Bond van Vlaamsche Handelaars op te richten, die zich zouden verbinden hun eigen handel
zooveel mogelijk te vervlaamschen en die hun invloed zouden aanwenden om het gebruik van Nederlandsch in den Zuidnederlandschen handel te bevorderen. Deze Bond zou zich aansluiten bij het Alg. Ned.
streven zoo
Verbond en on ze Vereeniging zou zijn
krachtig mogelijk steunen door de medewerking te verzekeren van Noordnederlandsche handelaars. Reeds werd
die richting gewerkt en werd door het Hooldbestuur aan de Kamers van Koophandel in Holland een
rondschrijven gestuurd om deze te verzoeken, dat ze
hun leden zouden aanzetten om bij hun betrekkingen
met Belie steeds Nederlandsch te bezig'en. Verder
heeft onze Groep zegettjes laten drukken bestemd om
geplakt te worden op brievenpapier en omslagen:
BRIEFWISSELING
REKENINGEN
ADRESSEN ENZ. IN
'T NEDERLANDSCH
a. u. b.
Van. deze zegeltjes zijn aan aanvragers pakjes gezonden. En zijn er nog een aantal beschikbaar.
Betrekkingen met Zuid-Afrika. In ZuidAfrika is ook de wensch opgekomen om daar zooveel
mogelijk het gebruik van het Nederlandsch in den
andel te bevorderen. Door het Perskantoor van het
h
Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht werden ons dan inlichtingen gevraagd over den Vlaamchen Bond van handelaren en over hetprogramma
\ an werkzaamheden van de Studentenafdeeling van het
Alg. Ned. Verbond aan het H. Handelsinstituut te
n waarop o. a. komt: het verzamelen van
Antwerpe,
Fransche reclamebrieven van handelshuizen, het tern
zenden vanpakken daarvan aan de huizen, die ze
rondzonden, met een gedrukt bericht er bij meedeelende hoe weinig menschen te Antwerpen enkel
Fransch verstaan, hoeveel honderdduizen'd daarentegen
nk el Nederlandsch verstaan, waardoor die hulizen
:an moeten begrijpen hoe ondoelmatig' uitsluitend
:ransche reclame is.
Blijkens ons toegezonden knipsels heel! het Pers-

kantoor deze inlichtingen in de Nederlandsche bladen
van Zuid-Afrika ruchtbaargemaakt en zoo kan het
voor aan van Vlaanderen mogelijk in Zuid-Afrika
doen volgen.
Betrekkingen met Congo. Het Vlaamsch
Genootschap, te Boma opgericht, heeft zich als Afdeeling bij het Alg. Ned. Verbond aangestoten.
Met den heer Hermans uit Boma en den Eerw. heer
J. Bouten, Pastoor te Ramsel, werd door den secretaris een bespreking te Antwerpen gehouden met het
doel. de verbrpiding van het Verbond in Congo voor
te bereiden. Het gevolg van dit onderhoud is geweest,
dat de beer Hermans bij zijn terugkeer een ',1st boeken gezonden door onze Boeken-Commissie uit Rotterdam heeft meegenomen naar Boma tot oprichting
van een bibliotheek van het Mg. Ned. Verbond aldaar.
Spoorwegverkeer tusschen Antwerp e n-G e n t. Het Secretariaat heeft de betrokken akken uitgenoodigd om stappen te doen,, die tot gevolg.
zouden hebben verbetering van dat reisverkeer. De
Takken Antwerpen, Gent hebben gevolg aan die uitnoodiging gegeven. Tak Antwerpen heeft op een scbrijven aan den Minister hierover een onigimstig ant-.
woord bekomen. Van Tak Gent werden de twee onder-
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voorzitters de heeren Lijbaert en Vercoullie door den
Minister in verhoor ontvangen.De Minister erkende
degegrondheid der aangevoerde grieven en beloofde
de zaak met de meeste welwillendheid te onderzoeken.
Tot heden heeft dat welwillend onderzoek echtertot
geen uitslag geleid. Dit punt brengt ons tot de brieven die door het Hoofdbestuur en voornoemd De partement werdengeschreven en waarop de ontvangen
antwoorden no al wat opschudding hebben verwekt.
Het Hoofdbestuur had, op onze uitnoodiging, aan den
Min. van Spw. in Bel 'e geschreven om hem te verzoeken op de begeleidingsbrieven van postpakketten
naar het Buitenland, die nu slechts een Franschen en
Duitschen tekst dragen, ook de mededeelingen in 't
Nederlandsch te willen doen drukken,, een van Belp ie's officieele talen. Van het Departement van Spoorwe 'en ontving het Hoofdbestuur op Nederlandsche
brieven, twee afwijzende antwoorden in het Fransch,
die zelfs niet al te beleefd mochten heeten. Toen heeft
ons Dagelijksch Bestuur de zaak in ha de genomen, een stevig gedocumenteerd protest opgesteld,
voor de heeren Del ire en Thelen verhoor bij den
Minister aangevraagd. Beide heeren werden zeer vriendelijk ontvangen door Min, Helleputte, die verklaringen aflegde, waarmee de Vlamingens zich mogen verheugen. Wellicht wil een van beide heeren daar wat
meer over mededeelen.
Overtreding van de Wet van 1878
door het Ministerie van Lftridbouw.
Op uitnoodiging van den Antwerpschen Tak heeft ons
Secretariaat een rondschrijven gezonden aan Vlaamsche dokters om deze uit tenoodigen de Fransche
aanvragen am inlichtingen, die hun door bedoeld Mrnisteriegezonden worden, oningevuld aan den Minister te willen terugzenden met verzoek om door zijn
Departement de taalwet te doen naleven. Het is ons
Diet bekend welkgevolg. ons rondschrijven gehad neeft.
Vacantieleergadg'en, te LOdien. lot
bevordering van het bezoek van die leergangen heeft
ons Secretariaat daarover aan de ledenvan het Verbond en aan leden van het onderwijzend personeel
Middelb. Onderwijs een rondschrijven gezonden.
aandacht van de laatsten werd er op gevestigd, dat
ze tot het bezoek van de leergangen ook zooals voor
Marburg en Oxford eene beurs van ft 250 konden
aanvragen. De Leidsche Studentencommissie werd verder door ons met degewone jaarlijksche toelage gesteund.
Zeevaartschool Vlissingen. Om van
Zuid-Nederland's belangstelling in de verheerlijking
van Michiel Adriaenszoon DeRuijter te doen blijken,
beef! Uw Bestuur fr: 50 bijgedragen tot de fonusen
verzameld tot oprichting van een Zeevaartschool te
Vlissingen.
Studentenaideeling Philadelphia.

Ten behoeve van den beer Bierens de Haan, student
aan de Pen.sylvanische Universiteit te Philadelphia,
werden inlichtingen. ingewonnen en verstrekt betrekkelijk het examen dat een door bedoelde Hoogeschool
gediplomeerd tandmeester zou moeten alle
om in
Belie te mogen praktiseeren.
Coremans , Wetsvoorstel. Door het Secretariaat werden de Takken aangezet otn meetingen
te beleggen ten voordeele van het Wetsvoorstel Coremans.Antwerpen, Gent hebben daaraan gevolg gegeven. Andere Takken, hebben stappen gedaan bij
Volksv. en Sen. Toen debespreking in de Kamer aan
dengang was, werd, op den dag waarop tle stemming voorzien werd, een expresbrietif aan cede
Vlaamsch Kamerlidgezonden om het met aandrang
aan te zetten om voor het onverminkte Coremansvoorstel te stemmen.
Vlaamsch Programma. Van het Vlaamsch
Programma door den Antwerpschen Tak uitgegeven,
werd een ex. aan alle VlaamscheKamerleden en Senatorengezonden.
Afdeeling S my r n a. Ten behoeve van P.
Ham, leeraar aan het College du Sacre Coeur, werd

86

NEERLANDIA.

een lijst samengesteld van Fransche werkjes tot aanleeren van het Nederlandsch aan kinderen en volwassenen. Een aantal van die werkjes werden opgezonden. Wij hebben aldus kunpen medewerken tot verspreiding van de ken is onzer taal in de Levant.
J ong Vlaandere n. Op het voorbeelu van ue
Afdeelingen Jong Nederland in 't Noorden opgericht,
hebben we thans onze Afdeelingen Jong Vlaanderen
in de Vlaamschgezinde kringen van het Middelbaar
Onderwijs, die zich bij het Alg. Ned. Verbond hebben aangesloten en waaruit we in de toekomst menig
lid onze gelederen hopen te zien versterken.
Takken. In den loop van 1907 kwam een niieuwe
Tak Nijvel tot stand.
iblio theke n. In het Walenland werden twee
B
nieuwe bibliotheken opgericht: te Nijvel en te Doornik.
H. MEERT, Secretaris.
We ens plaatsgebrek wordt het overzicht van de
waarvan trouwens
z aamheden der Takken
werk
ieder nummer van Neerlandia inlicht — niet geplaatst.

Algemeene Vergaderin.g van Groep B,
gehouden te Antwerpen op 12 April 1/66.
in het Stadhuis.
De ochtendvergadering wordt te 10% uur onder
het voorzitterschap van den heer Pol de Mont geopen.d. Onder de talriike aanwezigen worden o. a. opgemerkt de heeren L. Strauss, schepen der stad Antwerpen en A. Henderickx, volksvertegenwoordiger.
De heeren Hertogs, burgemeester, Senator Verspreeuwen, de volksvertegenwoordigers Franck, Verheyen,
Augusteyns, Terwagne, Camiel Huysmans, de hoogleeraars Frederic en Vercoullie, de heeren A. C. Van.
der Cruyssen en Boonroy hadden zich laten verontschuldigen. De Eerw. heer Vicaris van Roey had namens Z.Eerw. Kardinaal Mercier het bericht gezonden
dat deze de vergadering niet kon bijwonen.
Nadat de heer H. Meert lezing . heeft gegeven van
het verslag' der werkzaamheden tijdens det jaar 1907
en verschillende punten van huishoudelijken aard zijn
behandeld„ brengt de heer Max Rooses, voorzitter van
de commissie door het A. N. V. aang'esteld, om het
vraagstuk van de vervlaamsching der Hoogeschool te
Gent te onderzoeken, verslag uit over de werkzaamheden van die commissie. Twee punten, zei hij, maakvan de zending van de commissie
ten de ho
van de tweedracht onder
uit: 1 0 . het doen verdwijnen
de vlaamschgezinden aangaande dit vraagstnk. Allen.
waren 't eens over 't principe, maar Wet over de wijze van vervlaamsching; 2°. het programma van de
eerste commissie van 1896 op die wiize volledigen en
veranderen, dat de vervlaamsching volkomen aan het
beoogdedoel kon beantwoorden. Die twee punten zijn
opgelost: de eensgezindheid is verkreg:en niet door
opoiferink . van meeningen; over de wijze van very
t nieuwe
vlaamsching is men het eens geworden
en he
programma is nog radicaler dan het eerste en groote
wijzigingen werden aan dit aangebracht wat de uitgestrektheid der vervlaamsching betreft. De vervlaamvlaamsching is men het eens geworden, het nieuwe
programma voorzien en tevens de stichting van een
Vlaamsche mijnbouw- en landbouwschool bij de Hoogeschool te Gent. Waar de eerste commissie de vervlaamsching aan het toeval had overgelaten, stelt de
tweede commissie voor de vervlaamsching te doen beginnen bij het in werking treden der wet, zoodat de
vervlaamsching een aanvang zou nemen met de laagste leergangen en geleidelijk ieder jaar zou opklimmen. Wat de wijze van bespreking van he y verslag
betreft, meent de heerRooses, dat men in de eerste
plaats het wetsvoorstel en vervolgens de propagandawerking zou moeten behandelen.
Nadat de heer De Raet lezing gegeven heeft van 't

wetsvoorstel en van een uittreksel van het verslag en
de voorzitter de commissie en in 't bijzonder de feerenRooses en De Raet bedankt heeft, vraagt de heer
J. Lefevre op welke wijze men de vervlaamsching
der klinieken denkt te doenplaats hebben, daar de
drie doctoraten in degeneeskunde tegelijkertijd deze
klinieken bijwonen, iets dergelijks heeft plaats voor
de ingenieurs, die te zamen met de studenten in de
natuurliike wetenschappen sommige leergangen bijwonen.
Deheer De Raet antwoordt, dat er zekere moeilijkheden van over an zijn, waarmee rekening moet wordeng'ehouden. Aan regeering en openbare meemng
moet -men den tijd gunnen zich in den nieuwen toestand te kunnen indenken en men kan niet al te liaastig te werk gaan.
Op een vraag-', door den heer Picard gesteld, of er
tot een stemming over het verslag zal worden overgegaan, antwoordt de heer Rooses dat, waar de eerste commissie slechtsnit twaalf leden bestond, de
nieuwe een vijftigtal leden in haar schoot telde, die
gekozen werden uit alle standen en uit alle wetenschapPe Men ma dus vertrouwen in hen hebben. De
beraadslagingen, in die commissie zijn zeer ingewikkeldgeweest en het zou niet aangaan thans een
gebreide bespreking te openen, die nit den aard der
zaak zeer ingewikkeld zou zijn. Komen er later nog
andereopmerkingen op het verslag, dan spreekt het
van zelf, dat er rekening mee zal worden gehouden.
Nadat de heer De Mont had doen opmerken, dat
de oplossing waartoe de commissie was gekomen
volstrekt niet als een dogma moet worden beschouwd,
g'aat men, over tot de hoofdelijke stemming onder de
stemgerechtigde afgevaardigden: 52 stemmen ja, 5 ontho den zich, omdat zij nog een kennis van het verslag hebben gekregen.
Vervolgens bespreekt de beer Rooses de maatregelen vanpropaganda. De commissie heeft haar werkzaamhedengeeindigd. Er is in haar schoot ook gesproken over de propagandawerking, doch men meende, dat het oogenblik daartoe niet was aangebroken,
zoolang het wetsvoorstel Coremans nog niet van de
baan was. Want eenmaal het middelbaar onderwijs
vervlaamscht, zal de vervlaamsching van het hooger
onderwijs • ook minder last lijden. Dit is ook de meefling van de Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers.
In afwachting zal het voorstel met toelichting' gezonden worden aan al degenen die het genegien zijin, die men
zal verzoeken het te onderteekenen. Op die wijze zou het
A. N. V. een vijfhonderdtal handteekeningen willen
vereeuwigen van universitairen, politieke personen, enz.
De taak waarvoor men staat isgewichtig en moeilijk. Doch dank zij het A. N. V. kunnen personen,
die tot verschillendepartijen behooren, waar het de
Vlaamsche zaak geldt, zich aaneensluiten om iets te
verwezenlijken. Zoo een samenwerking was vroeger
niet mogelijk.
De heer Wildiers zou niet met de propaganda willen wachten, omdat hi' meent, dat de vervlaamsching
van ho er en middelbaar onderwijs innig met elkaar verbonden zijn. Doch de vergadering is het daartrtee niet eens, aangezien er op het oogenblik op parlemenitairgebied niets te doen is wat de vervlaamsching van de Hoogeschool zou kunnen bevotrdren.
Zeolang er een wetsvoorstel is neergelegd moet men
zich in afwachting bij persoonlijke propaganda be palen. Besloten wordt de hoogc:re leiding van ae a. s.
propaganda aan de huidige commissie op te dragen.
Nadat de heer Rooses namens de commissiegedankt
heeft voor het in haargesteld vertrouwen, legt hi'
nogmaals den nadruk op de noodzakelijkheid om bij
het begin slechts bij het principe van de vervlaamsching te blijven, zonder over kleinigheden te kibbelen, waarvoor men verloren zou loo en zooals het
ook met het wetsvoorstel Coremansgebeurd is.
Bit hoogdringendheid wordt daarna besloten dit
laatstepunt, alhoewel niet op de dagorde voorkomende, te bespreken. En de heer Sips drukt de meening
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uit,d,at men moet vasthouden aan het feit, dat het
principe van dit voorstel in de Kamer een meerderheid heeft verkregen, zoodat het nieuwe voorstel, dat
uit de beraadslagingen der nieuwe parlementaire c ommissie zal voortkomen, zoo eel moet even als het een
dat reeds werd aangenomen ons doet verwachten, terwij1 men tevens moet trachten de Walen geen aanstoot te doen nemen.
Wat Brussel aangaat, indien men verplicht zal zijn
voor die stad iets toe te geven, dan moet dit ook
werkelijk als een toegeving worden beschouwd; dan
moet men zich niet tevreden stellen met het onderwijzen van enkele uren Nederl. per week, doch met
iederen dag minstens een uur. Door de wet zou teyens moeten worden bepaald op welke g'emeenten dit
bijzonder reg'iem toepasselijk zou zijn.
Hij, legt besluiten, in dien geest opgevat, neer.
Dezegeven aanleiding tot eenige besprekmg wat de
redactie betreft, en men besluit de voorgestelde motie
in de namiddagzitting te bespreken.
Vervolgens worden de volgende leden in het Groepsbestuur aangesteld:
voor Aaist: mej. Van Driessche en de heer Hallaert;
voor Antwerpen: de heer Van Cuyck;
voor Brussel: de heer Kesler wordt behouden;
voor Gent: de heer De Backer;
voor Lokeren: de heeren Herbert en Liebrecht.
Nadat artikel5 van de Grondslagen gewiizigd wordt
in den zin zooals in het Februari-nr. van Neerlandia
aangeduid, sluit de heer De Mont de vergadering, na
zijn dank te hebben betuigd aan het College van Burgemeester en Schepenen der stad Antwerpen voor het
verleenen van 't Stadhuis, aan deers en aan de dames die de vergadering hebben bijgewoond. Hi' wijst
op den invloed van de vrouw op de Vlaamsche Beweging en op de noodzakeliikheid om de insteltingen
voor dames te vervlaamschen.
an middelbaar onderwijs
v
Inde namid,dagvergadering, te 3 uur geopend, wordt
door den heer Meert meegedeeld, dat men, ondanks
herhaaldepogingen, er tot nog toe niet in geslaagd
is om een verbetering in het spoorwegverkeer tusschen
Antwerpen en Gent te verkrijgen. Men moet de zaak
echterWet laten rusten. De gemeenteraad van (lent
moet men overhalen een motie in dien zin aan te nemen; hetzelfde zou ook te Antwerpen moeten gebeuren. Hi' stelt de vraag of de Kamer van Koophandel
in deze stad niet iets dergelijks zou kunnen doen,
zooals te Gent reedsgebeurde. Tevens zouden stappen bij de betrokken senatoren en volksvertegenwoordigers moeten worden gedaan. Tak Lokeren heeft er
eveneens belang bij daaraan mee te werken.
De heer De Mont doet opmerken, dat een verbetering van het spoorwegverkeer tusschen Antwerpen en
Gent terzelfdertijd een verbetering van het verkeer tusschen Antwerpen
,
Brugge en Oostende beteekent.
Daarom belooft deheer Lefevre, namens Tak Oostende, dat deze een verzoek zal richten tot dengemeenteraad en de Kamer van Koophandel in die stad.
Door den beer Thelen wordtgewezen op de slechte
verbindingen die 's avonds tusschen Antwerpen en?
Brussel bestaan.
De heer Ha.egeman be left de stichting van een algemeen studentenverbond. In alle scholen, athenaeums,
conservatoriums, muziekscholen, teekenacademies en
teekenscholen, zeevaartscholen, enz. enz. zouden
Vliaamsche vereenigingen moeten tot stand komen. De
heer De Mont, na herinnerd te hebben wat door Rodenbach en hem zelf voor acht en twintig oefd
jaar besr
werd, meet dat de Studentenafdeelingen te AntwerRen en te Gent, evenals het dagelijksch bestuur en de
Takken van het A. N. V. die taak op zich zouden
kunnen nemen, waaraan de heer Meert toevoegt, dat
de bestaande kringen uil leerlingen van het Middelbar Onderwijs samengesteld zich als Afdeeling „Jong
Vlaanderen" bij het Verbond aansloten. De Studentenaldeeling welke te Gent werd opgericht zal een Nederl. wetenschappelijke bibliotheek vormen.

Nadat de heer volksvertegenwoordiger Franck is
binnengetreden wordt de bespreking van het W. C.
hernomen. Hi' onderzoekt den toestand, waarin men
zich thans bevindt. De Kamer heeft eenprincipe aangenomen, waarbij een reeks verklarende bepalingen
behooren ; er werd dus besloten dat degetuigschriften door de vrije onderwijsinstellingen afgeleverd dezelfde bepalingen wat het gebruik en de kennis van
het Nederl. betreft, zouden inhouden als die welke
door de wet van 1883 voor de staatsscholengeeischt
worden. Doch dit werd slechts in eerste stemming
aangenomen. De benoemde commissie, die de zaak
moet onflerzoeken is samengesteld uit Vlaamsche en
Waalsche afgevaardigden. Men is daar weer met het
grondwettelijk bezwaar voor den dag gekomen, en
men h.eeftgetracht den gewenschten vorm te vinden.
Wat de studie vande moedertaal aangaat kunnen dezelfde rechten gelden voor het Nederl. in Vlaanderen
als voor het Fransch in 't Waalsche deel van het
land. Ten einde de wet sympathiek te maken heeft
mengemeend, dat er ook aan de studie van de moderne talen moest wordengedacht, zoodat als eerste
verplichte taal de moedertaal zou worden gekozen en
als tweede een modern taal, die dagelijks gebruikt
wordt, waarin men zou moeten bewijzen een practische kennis te bezitten; aldus oefende men een taaldwang uit en liet men den Walen, de keus vrii tusschen
Nederl., Duitsch en Engelsch. In Vlaanderen zou die
keus natuurlijk steeds op het Fransch vallen. De
heer Franckgeeft dan uitleggingen over het examen
dat zou moeten worden afgelegd om ter H.00geschool
te worden toegelaten. Daarvan zouden vrijgesteld zijn
degenen welke de wet van 1883 hebben nageleefd.
Een hoofdzaak bij dat examen zou de samenstelling
van de jury ziin; deze zou noch samengesteld zijn
uit hoogleeraars noch uit leeraars van de vrije Colleges, maar de staat zou twee leden aanduiden, het
college waaruit de leerling komt eveneens en een onpa.rtijidige voorzitter zou het viifde lid zijn. Er zal
in het begin wel wat door de vingers worden gezien, maar in het algemeen heeft de beer Franck vertrouwen in de onpartijdigheid van de leeraars. Wat
Brussel betreft moet rekening worden gehouden met
den) daar bestaanden toestand. Daar het bier een wet
geldt, die voor den burgerstand geldt, moet men een
overgangsregiem invoeren tot de kennis van het Nederl. zich in dien stand meer heeft uftgebreid, maar
in afwachting de studie van vier uur Nederl. per
week kunnen opleg'gen. Wij zullen het ideaal niet bereiken, wij moeten nemen wat wij kunnen krijgen en
niet zeggen: lievergeen wet dan een sledge wet.
Nadat hi' het voorstel Mabille afgekeurd heeft, deelt
hi' mede, dat in parlementaire kringen de meening
bestaat dat men, sedert de invoering van het algemeen
kiesrecht, te zwak tegenover de Vlamingen is geworden en er bestaat nu een streven om de Walen tegen
hen in 't harnas te 'a en.
De heer Van de Perre is het ingroote trekken eens
met den heer Franck, ook met de voorgestelde same
stelleng van de jury. Het doet hem pijn, dat Brussel
moet wordenprijs gegeven, maar hi' begrijpt den toestand. Aileen vraagt hi' of 't niet mogelijk zou zijn
daar een ander regiem in te voeren. Na enkele opmerkingen wordt de volgende motie aangenomen:
De algemeene vergadering van het A. N. V. overtuigd dat alleen een wetsbepaling welke de voorschriften van de wet van 1883 op het M. 0. volledig toepasselijk maakt op de vrije gestichten van M. 0. bilrijk is en bijgevolg van aard om voldoening te eve
aan de rechtvaardige eischen van de Vlaamsche bevolking,
druid den wensch uit, dat de Kamergetrouw blijve
aan hetprincipe, dat reeds bij een vroegese stemming' werd aangenomen en zich verzette to en, de aanneming van elk voorstel, dat evenals het door den
heer Mabille voorgelegtde miskenning of inkrimping
van het reeds gestemde tot gevolg zou hebben,
vraagt dat het wetsvoorstel zoo spoedig mogelijk
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door de Kamer in behandeling zal worden genomen".
Nadat, op een vraag van den beer Meert, de heer
Franck heeft verklaard dat het W. C. niet voor de
a. S. verkiezing voor de Kamer zal komen, meent de
eerste, dat in dit geval de aangenomen motie volkomen nutteloos is. Hi stelt voor heel de werking van
't begin af aan weer aan te vatten , een kampanj e
van meetings in te richten orn het yolk in te lichten,
daar het er niet om te doen is aan de Vlamingen een
rooter portie Nederl. te keren, maar wel hun een
beter, normal onderwijs te even. De Vlaamsche intellectualiteit wordt in de scholen vermoord en men
moet de stemming van het principe van 't W. C. vragen. De beer Franck zegt, dat het neergelegde voorstel hetzelfde beoogt als het W. C. doch, al is het
waarschijnlijk dat de commissie oar de verkiezingen
haar werkzaamheden zal klaar komen
met
, toch zal
het ontwerp niet voor dien tild in bespreking kunnen
komen. Het is uitstekend meetings in te richten, maar
en m oet er op drukken ,dat de Vlaamsche leden van
m
de commissie moeten gesteund worden. Besloten worth,
met het oog op de a. s. verkiezingen, het kiezerskorps
in het Vlaamsche land, namens het A. N. V. te verzoeken alleen die kandidaten te steunen, welke zich
voor het W. C. te stemmen.
verbinden
Door den heer R. de Bock wordt verslag uitgebracht over de toe assn van de wet van 1883 in de
verschillende Athenaeums van 't Vlaamsche land. Uit
die mededeelingen blijkt, dat de toestand zeer slecht
is. Aileen te Antwerpen en te Brugge wordt die wet
nageleefd. U:t de daarop gevolgtle bespreking blijkt,
dat in veel gevallen de schuld van de schoolhoofden
is, indien de wet niet wordt toegepast; en dezen getoe, onder den dan van de ouders en uit vrees
vent
leerlingen naar concurreerende onderwijsinstellingen te
zien vertrekken.
Meegedeeld wordt, dat door Noord-Nederl. het opstellen van een „Baedecker" voor het Vlaamsche land
gewenscht wordt, loch tot nog toe heeft men daarvoor niemand kunnen vinden.
Besloten wordt, steunende op de Gelijkheidswet, de
verschillende Ministers te verzoeken last te willen
geven, om het officieel papier van hun departement
tweetalig te drukken, eve den Minister van Spoorwegen. te vragen de „Note pour l'autorite superieure", die bepaalt met klachten uitgaande van Vlamingen en Duitschers een rekening te houden, in te trekken. De heer Liebrecht meent, dat het practischer is,
om voldoening te krijgen, persoonliike klachten bij de
overhead in te dienen en de heer Thelen deelt mee,
dat Minister Hellenutte, toen hij hem en den heer Delpire in gehoor ontving, gezegd heeft dat hi' gaarne
de klachten der Vlamingen zal ontvangem
Thelenzein korte woorden de briefwisDe heer Thelen
seling utiteen, die door het Hoofdbestuur met den
Belgischen Minister van Spoorwegen gevoerd werd
om te verkrijgen, dat de begeleidingsbrieven van postpaketten naar Nederl. in het Nederl. zouden worden
opgesteld en wijst er op, dat het getal dergelijke verzenden erg veel, grooter is dan in het antwoord van
den Minister wordt aangegeven.
De heer Rudelsheim deelt mee, dat de in het Fransch
gestelde antwoorden van het Belgisch Ministerie op
de Nederl. brieven van het Hoofdbestuur to verklaren
zijn door de bepaling van art. 3, paragr. 163 van het
reglement van dit Ministerie, dat bepaalt: „Les reponses aux correspondances emanant de l'etranger son!
redigees en francais", omdat alleen het Duitsch, het
Fransch en het Italiaansch als internationale spoorwegtalen worden aangenomen en Nederl. niet als een
Nederl. sprekend land wordt beschodwd, zoodat er
de bepalingen op het gebruik van het Nederl. in Belgie niet op toepasselijk zijn. Hi' stelt voor de Hollandsch-Belgische Co te vragen, dat zij haar
invloed zou g'ebruliken om te verkrilgen: 1 0 . dat de
brieriwisseling van de Belgische ministerieele departementen met Nederl. ook in het Nederl. zou geschieden; 20 . dat de Hollanders, die in het arrondissement

Brussel terecht zouden staan de voordeelen van de
wet Van der Linden zoudengenieten en niet, zooals
tot nog toe gebeurde, als gewone vreemdelingen zouden worden beschouwd.
De heer De Rae! doet opmerken, dat de werking
van de Holl.-Belg. Comm. zich bepaalt bij het ondei
zoeken van vraagstukken van economischen aard. Doc
men besluit de noodige stappen in den zin door dci
heerRudelsheim aangeduid te doen. Deze neemt de
elegenheid te haat, ten einde alle misverstand te
g
voorkomen, om te verklaren, dat hij een overtuigde
voorstander is van de Holl.-Belgische toenadering, iets
waaraan sommigen in den laatsten tijdg'etwijfeld hebben.
Op een vraag van den heer Kesler hoe ver het met
de werkzaamheden van deze commissie staat en of zij
haar besprekingen in het Fransch houdt, antwoordt
de heer De Rae!, dat een artikel van het re lenient
der commissie zegt, dat de twee talen kunnen gebruikt
worden, dat de briefwisseling van Holland in 't Nederl.gebeurt en hi' in 't Nederl. antwoorat, terwiil
de anderen het Fransch bezigen. Een afdeeling onderzocht dequaestie van een postunie en dit anderzoek is zeer vergevorderd. Ook werkt men aan de
erkenning van de auteursrechten door Holland, terwij1 tevens de landbouwquaestie in behandeling, is genomen. Wat de spoorwegtarieven betreft, heeft een
onderzoek uitgemaakt, dat Belie vijf en dertig bijzondere tarieven met Holland heeft.
Aangaande de vraag of er in Belie een officieele
taal in het inwendig bestuur bestaat, deelt de heer
Thelen mee, dat het Ministerie van Spoorwegen,
posterijen, telegtaaf en telefoon, evenals in dat van
geldwezen het Fransch de officieele taal is, waarbij
door den heer Rudelsheimgevoegd wordt, dat in
eerstgenoemd Ministerie alleen voor de werklieden Lae
het Fransch niet machtig ziin, Nederl. gebruikt wordt.
Men besluit eenprotest te zenden om dien toestand,
welken men als ongrondwettelijk beschouwt, te doen
oph.ouden.
Nadat de heer Thelen kennis heeftgegeven van een
brief van Tak Brussel,
waarbij deze verzet aanteekent
omdat de vergadering niet in deze stad werd gehouden, wordt de bijeenkomst om zes uur gesloten.
t3:

Postzegelafdeeling.
Bezendinge n,. In dank ontvangien bezendingen van: mej. J. S. Beydals, 's Gravenhage; de heeren
J. A. Hammelburg (Jongel.-Afd. 's Gravenhage); J.
M. van Hoogstraten, Dordrecht; S. N. Groot, EnkGent.
huizen;, E. A. Hansch,
Correspondente n. Als nieuwe correspondenten meldden zich aan : mevr. P. van der SmitPrinsloo,Que, Caconda, Portug. Angola; mej. Greta
van Zip,, villa „Mariana", Neethlingstraat, Stellenbosch, Kaap-Kolonie.
Aan correspondenten kan men postzegels voor ons
zenden in het land zijner inwoning; zij doen ze ons
toekomen.
Correspondenien worden gevraagd in alle landen,
waar ledengevestigd zijn, waar het Verbond vetteg
en.woordigers beef!.
Curaca o, Surinam e. Wie helpt ons aan
ostze gels van Curacao, Suriname ? Is het dan aan te
p
nemen., dat Nederlandgeen handel drift met deze kolonien daar dezepostzegels ons toch maar niet willen bereiken ?
H. MEERT,
Secretaris Groep
N.S. Zendingen worden ook aangenomen door
het Kantoor A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg draagt.
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ZUID-AFRIKA.
De Z.-A. Taalbond.
De Z.-A. Taalbond heeft onlangs te Wellington zijn jaarlijksche prijstuitdeeling gehouden. Men,
kent het voortreffelijke werk, dat deze Kaapsche vereeniging met haar examens in Nederlandsche taal en
Zuid-Afrikaansche geschiedenis ten bate van het Afrikaander yolk doet. Uit heel Zuid-Afrika doen jongelqi vanbeiderlei kunne aan die examens mee, het
vooruitzicht op de prijzen en op de eer. Het land, de
stad, de school, die het groolste aantal geslaagde leerlinen kan aanwiizen, gaat er trotsch op.
Bij die prijsuitdeeling hebben eenige voormannen
van het Afrikaander yolk het woord gevoerd, en 't
doetgoed in Ons Land te lezen, wat die leiders te
zeggen hadden.
Daar was om te be 'inner prof. Moorrees, van
het theologische seminarie te Stellenbosch, die in de
vergadering voorging. herdacht allereerst prof.
de Vas, die zooveel voor het N'ederlandsch in ZuidAfrika heeftgedaan. Hi bond 't zijn landgenooten
verder op 't hart, dat 't voor hen noodig' is, zoo
goed mogelijk Hollandsch te leeren, en dat zij , 't best
kunnen. Trouwens Afrikaanders, die in Nederland
studeeren, leeren 't niet minder makkelijk als een H'ollan'dsch kind Fransch, Duitsch en Engelsch leert,en
dat zijn nog wel vreemde talen voor 't Hollandsche
, hetgeen 't Hollandsch niet voor het Afrikaansche
kind
is. Voorts klaagde de spreker over de bespotting en
het schandaal, dat er in Zuid-Afrikanog veelal Hallandsch onderwezen wordt met 't Engelsch als \hoertuig. Ja op vele plaatsen leert het Afrikaander kind
den Engelschen Bijbel beter verstaan dan den Hallan4schen. Dit moest anders warden, want, naar sprekers overtuiging, heeft het Hollandsch, gelijk het Engelsch, een vaste plaats in Zuid-Afrika, zal ZuidAfrika een tweetalig land blijven.
Na hem sprak ds. G. F. Marais. Hi' noemde den Z.
A. Taalbond de uiting van een grief. Er is een grief,
dat zoovelen in Zuid-Afrika nooit anders dan Engelsch
spreken, ja geen Hollandsch verstaan, dat 't HotLandsch op school de verschoppeling
is;• het wordt
behandeld als een vreemde taal en ook wel zoogenoemd, een taal die 250 jaar in 't land is! Tegen dat
onrecht is de Taalbond eenprotest. Maar betere daantocht,
en heeft het Hollandsch eenmaal
g
en zijn
in a
deplaats, waarop het aanspraak ma maken, dan kan
de Taalbond zijn vlag neerhalen en is zijn taak volbracht.
Ds. D. G. Malan hield een lofrede op de schoone
en riike Nederlandsche taal. Vol ens hem heeft ons
land o. a. de knapste kanselredenaars. Aan die taal
zijn de Afrikaanders ook nog door de geschiedenis
gebonden, want, volgetns ds. Malan, ziin zij: niet alleen trotsch op hun edel Hugenootenbloed, maar ook
op hun afstamming van de Geuzen. Zijn vermaning
luidde ten slotte: Spreek de taal, schrijf de taal, lees
den Bijbel in uw taal, en bid in uw taal!
Behalve inen over het Hollandsch gesproken werd
er ook in het Hollandsch gezong'en. En dat was voor
prof. Moorrees aanleiding om dr. Mansvelt's
Afrikaanse Liederbundel hartelijk aan te bevelen.
* *
De .Unie, het belangwekkende maandblad van de
Zuid-Afrikaanse Onderwijzers Unie, neemt haar
laatste nummer ook vrijt wa uit het versla van Ons
Land over, en voegt er enkele opmerkingen
waarvan wigj er een ovememen:
Ds. G. F. Marais zeide terecht, dat de oorzaak, waarom 't niet beter gesteld was met onze
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aal, hieraan lag, dat deze taal als een vreemde
t
taalonderwezen en behandeld werd.
Wij wensen hierbij te voegen, dat Frans, Duits
en Engels in Holland ook als vreemde talen onderwezen warden, doch dat de leerlingen daarin
zodanig vorderen, dat ze in staat zijn, deze talengoed te spreken, en te schrijven en verreweg
beter dan onze zuidafrikaanse kind,eren 't Hollands kennen.
Degrote tout bi g ons is nu eenmaal en niet
anders, dat er vanwege het Departement van Onderwijs te weinig notitie werd genomen van de
vorderingen der leerlingen in het Hollands. Deed
men er iets aan, goed; deed men er veel of weinig aan, een vermaning noch bestraffing!
Wij nemen deze opmerking over, omdat zij steunt
wat wig meermalen beweerd hebben: Men maakt er
zich in Zuid-Afrika te gemakkelijk of met te zeggen:
Hollandsch is voor den Afrikaander een vreemde taal!
Dat is de reden niet — gezwegen van de onjuistheid
van die bewering' — waarom men er 't Hollandsch
zoo slecht kent. De reden is, dat er slecht onderwijs
in wordtgegeven, en de meesten zich ook buiten de
school niet aan de taal gelegen laten liggen.

Afrikaanders aan Nederlandsche
universiteiten.
Een koninklijk besluit van 7 Juni 1906 stelt hen,
die zekere examens in Zuid-Afrika hebben afgelegd en
aan een Nederlandsche universiteit door wiilen studeeren, vrij van een aantal examens of van zekere vakken bigj een aantal examens.
Hoeveel moeite, hoeveel jaren van onverdrofen aandrip en bi g de regeering had het gekost om 't zoover
te brengen. De vrienden van Zuid-Afrika hier te lande
wilden zoograag de Afrikaanders aan onze universiteiten hebben, omdat deze in En eland en Sichotland,
waar ze bi g drommen heengingen — zoo niet alien,
dan toch velen hunner — hun nationaliteit niet ongere pt behielden; men wilde dat hier ook om den band
tusschen Zuid-Afrika en Nederland te versterken.
Maar die Nederlandsche examens waren 'tgroote
struikelblok. De Afrikaander, die al eenige examens
gedaan had, moest ze hier overdoen en, aangezien de examens natuurlijk verschilden, den tijd nemen om zich voor te bereiden. In En eland en Schotland was men vrijzinniger en verstandiger. Slechts een.
enkele Afrikaanderhad 't er dan ook voor over, om
zijn zoon den langen studietijd in Nederland te. laten
doormaken.
Eindelijk, eindelijk in Juni 1906 werd hier de slagboom opgeheven. Nu zouden de Afrikaansche jongelui zeker toestroomen. Hier sprak men hun taal, onze universiteiten waren tenminste zoogoed, laten wig
maar zeg'gen: beter als de Britsche, en dan nog: in
Leiden was er een bekend en geacht Afrikaander als
hooglleeraar in het Hollandsch-Romeinsch' recht aang
esteld. Dus...
Maar, er mochten er enkelen meer komen dan vroeger, de groote stroom bleef naar Edinburg, naar Oxford of Cambridge, naar Londen of Dublin gaan.
Men verandert niet in eens een trek, die vastgeworden is, en weten ze in Zuid-Afrika wel alg'emeen, dat
de Nederlandsche universiteiten voor ze open staan
en hoe 't onderwijs hier is ingericht ?
Zoo heeft zich de heer A. Welcker, student teLeiden en aan de leden van ons Verbond welbekend, afgevraagd. Hi' heeft een kleine drie jaar geleden in
Ons Land een reeks artikelengeschreven om de Afrikaanders alles van het leven en de sfudie aan de
Nederlandsche universiteiten te vertellen. Die artikelen
zijn later als geschrift uitgekomen, zijn verspreid. De
Afrikaansche bladen bevatten onophoudelijk de mededeeling, waar men zich voor inlichtingen om in Ne-
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derland te studeeren kan wenden. Maar de uitkomst
bleef beneden verwachting.
Vol moed heeft de heer Welcker zich opnieuw aan
't schrfiven gezet, en weer zal Ons Land artikelen
van hem opnemen over het onderwijs aan onze hoogescholen (ook die van Delft), . Toen hi' zijn eerste reeks
schreef was het koninklijk besluit van Juni 1906 er
niet. Dat zal hi' de Afrikaanders nu uitleggen en dan
wil hi' hun nog eens vertellen van 't leven aan onze
universiteitent.
De redactie van Ons Land zegt, bii het opnemen'
van 't eerste artikel van den heer Welcker, nog' een
aamnoedigend woord over het studeeren aan onze
universiteiten, dat voor den Hollandsch sprekenden
Afrikaander de taal van 't onderwijs voor heeft. Overigens deelt Ons Land blijkbaar in het bezwaar van
vele Afrikaansche ouders, dat de studenten aan onze
universiteitengeheel vrij z" n. Daarom, zegt 't blad,
is 'I 't best de Afrikaanschejongelui eerst op rijperen leeftijd, tot voltooiing van hun studie, naar Nederland te zenden.

4
-

Het Nederlandsch tooneel in Zuid Afrika.
Van Ons Spreekuur te Stellenbosch ontving de voorzitfter vanhet A. N. V. kort geleden een schrijven,
waaraan wij, ook op verzoek der vereeniging zelf,
het een en ander ontleenen:
„Op een vergadering van het bestuur van Ons
Spreekttur den 27ed Febr. alhier (d. i. te StellenBosch) gehouden, werdbesloten, dat wij zullen trachten in de loop van het twede kwartaal — April—
Junie — onzejaarlikse opvoering van het ene of andere nederlandse toneelstuk te doen plaats hebben.
Het vorig jaar hebben wij met veel sukses hier en
aan de Paarl Schimmel's Napoleon Bonaparte op de
planken gebracht. Algemeen is de wens dat we ook
dit jaar iets degeliks in de geest van Schimmels' Napokon of Joan Wouters zullen opvoieren orn an
die weg propaganda te maken voor de "nederiandse
letterkunde en in zonderheid voor het nederlands toneel".
Dan volt het verzoek om voor rekening der vereenigiqg Ons Spreekuur, Nederlandsche of Vlaamsche tooneelstukken, die voor Z.-A.geschikt geoordeeld worden, te willendoen zenden. „De drama's van Schimmel vallen zeer in de smaakvan het publiek. Vooral
zullen wij een of ander deg'elijk histories stuk willen
instudeeren, omdat wij alzo ook de studie van de geschiedenis helpen bevorderen".
Het schrijven eindigt: „Ik vertrouw, dat wij' U niet
al te lastsg vallen met deze zaak, die voor ons van
zoveel betekenis is, want het nederlands toneel heeft
in Zuid-Afrika zonder twijfel een toekomst, en Ons
Spreekuur kan er krachtig toe meewerken am de kennis van de nederlandse toneelliteratuur onder de alhier
studeerende jeugd en door hen door heel Zuid-Afrika
te helpen bevordren".
Natuurlijk is met spoed aan dit zoo heuglijke verzoek voldaan. Een verzameling van 42 geschiedkundie tooneelstukken is door bemiddeling van de Holl.
Afr. Uitgevers-Maatschappij te Amsterdam aan Ons
Spreekuur gezonden.

elf
De Ned. boekhandel in Zuid-Alrika.
In het Nieuiwsblad van den Nederlandschen Boekhandel van 24 April 1.1. heeft iemand it Pretoria, gemeend den Ned. boekhandelaren in Zuid-Afrika „afwezigheid van initiatief" te moeten verwijten, waar
zij verzuimd hebben aandacht te schenken aan den
„sinds den laatsten oorlog, sterk geopenbaarden drang
der beschaafde klassen om zich vertrouwd te maken
en te houden met de voortbrengselen der Hollandsche
boekenindustrie". Daartegenover stelt de inzender den
bijizonderen ijtver, bekwaamheid en doortastendheid der

Engelsche uitgevers, waarbij hi' vooral het oo heeft
op de groote reclame, voor de Encyclopedia Britannica en de International Library in Zuid-Afrika gemaakt.
In het nummer van Mei nu komt de firma J. H.
de Bussy teen deze klachten op. Zij begint met er
op te wijzen, dat de verspreiding dezer uitg'avent in
Z.-Afr. financieel sterk wordtgesteund als propaganda voorpolitieke doeleinden, „zooals in Z.-Afr. trouwens van Engelsche zijde in ons yak meer het geval
isgeweest", en beklaagt zich dan dat men guller is
met raad (en aanmerkingen), dan met steun. Ziji wijst
op de groote moeilijkheden en belangrijke linancieele
opofferingen, rooter dan men zou vermoeden, die
noodig zijn g'eweest (en dit nog steeds zijny om den
Hollandschen boekhandel in Z.-Afr. te vests en en te
handhaven, en zegt dat slechts samenwerking en doorzettingsvermogen de belangrijke krachtten zijn om langzamerhand de Hollandsche taal en literatuur in ZuidAfrika meer en meer ingang te doen vinden.

OOST-INDIE
Afdeeling Semarang.
Zaterdag 18 jan. werd een bijeenkomst ge'houden
voor de kden. Het meisjeskoor, onder leiding van den
heer Verschuilgaf een tiental zangstukjes te hooren.
De Afdeeling richtte namelijk ruim een jaar geleden
een zangklasse op. Aan zuiverheid liet de zang niets
te wenschen over; over het al me was de voordracht beschaafd en nauwkettrig. Het is werkelijk
merkwaardig wat de heer Verschuil tot stand heeft
kunnen brengen met meisjes die meerendeels onbekend waren met muziek en dus allesnog hadden te
leeren. De heer V. gebruikte bij' de oefeningen nooit
een instrument. Het is te ho en en ook wel te verwachten dat er van de g'elegenheid, door onze Afdeeling geboden cm zich kosteloos te oefenen in den samenzang, een ruimer gebruik zal worden gemaakt.
Voortsgal de heer H. v. Heyningen een voordracht
over onze marine, opgeluisterd dom. lichtbeelden. Ons
scyopticon heeft al heel at goede dienste gedaan.
Voor dezegelegenheid waren de glazen plaatjes vervaardigd door den photograaf His en alhier. Dat is
een ontdekking, want tot dusverre meende men die
plaatjes AO it Holland te moeten bestellen.
Ten slotte verbond de voorzitter Dr. B. aan ziin
woord van dank een voorstel (dat aangenamen werd),
om de uitnoodiging' der in Nederlandgevestigde vereeniging „Onze Vloot" aan te nemcn en een Afdeeling, de eerste Indische Afdeeling', deer vereeniging
te vormert.
Zaferdag den 25en Jan. werd voor de tweede maal
een voordrachtgehouden voor mindergegoede Europeanen. Het lokaal wordt kosteloos afgestaan door het
bestuur van de FrObelschool derLoge, terwij1 de stoelen worden verschaft door het bestuuir van den Stadsthin. De Afdeeling is voor deze hulp zeer dankbaar.
Enkele dagen te voren was No. 2 van de kleine
geschriften van het Alg. Ned. Verbond (Zie Maart-nr.
van Neerlandia blz. 47.) verspreid en daarop to en
de tweede bijeenkomst aangekondigd. Ditmaal trail op
de heer Terlaak, die op zeer bevattelijke wijze allerlei
wetenswaardi_gs meedeelde over Noordpool-onderzoekingen. Ons scyopticon deed hierbij goede diensten.
Deplaten, onlangs nit Nederland ontvangen, ziin bijzonder moos en werdendoor den heer His en nitstekendgeprojecteerd. Bij elke plaat gaf de heer T.
een korte verklaring.
Er waren ongeveer 70 bezoekers, waaronder vele
jongeren.
Na afloop bleef het comite nog even bijeen om een
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rooster van spreekbeurten op te stellen voor het loopende jaar. De opgegeven onderwerpen loo en uiteen,
maar kunnen alien gezegd worden voor het ehoor
geschikt te zijn; b.v. gezondheidsleer, drankmisbruik,
kolon.lisatie, d baboe in de Indische Intshouding,
vervoerwezen, magnetisme enz. enz. Bij sommige onchtbeeld
derwerpen zullen
tien worden vertoond .
(Verkort uit On's Volksbestaan).

NED. ANTILLEN.
Jaarverslag der Groep Ned. Antillen
o ver 1907 .
Waar het vorig jaarverslag eindigt, met den wensch,
dat het onze Groep gegeven zoude woraen, dit jaar
steeds te kunnen arbeiden onder een onbewolkten hemel, daar kunnen wij met re de erkennen, dat die
wensch in vervulling is gekomen.
Op onze werkzaamheden, gedurende het afgeloopen jaar kunnen we met tevredenheid tern zien.
Minder is dit het geval, wanneer wij inzage van onze
ledenlijst nemen. Terwiji wij na het eerste jaar konden wizen op eene vermeerdering van 22 leden, daar
spiji het ons thans te moeten mededeelen, dat ons ledental in het laatstejaar niet is vooruitgegaan. Op
1 Jan. 1908 was het ledentat juist gelijk aan dat van
1 Jan. 1907 en bedroeg 260 leden, verdeeld over de
verschillende eilanden als volt:
1 Januari 1907.
178
Curacao
40
Aruba
23
Bonaire
7
St. Martin
St. Eustatius 9
3
Saba

1 Januari 1908.
179
36
19
14
9
3

260 leden

260 leden

Totaal

Hetgetal zelf is niet ongunstig. Wanneer we het
vergeliilken met het ledental van Groep Nederland en
daarbil . de bevolkingscijfers van de kolonie en het
moederland in aanmerking nemen, dan maakt onze
kolonie tegenover het moederland een goed figuur.
Op 1 Jan. 1907 bedroeg het aantal leden van Groep
Nederland 5124. Indien daar dezelfde verhouding bestond als in deze kolonie, zou dit aantal ongeveer
30.000 moeten bedragen.
Vraagt men echter of het ledental onzer Groep niet
meer had km= zijn, dan moeten we daarop antwoorden, dat dit zeer stellig het geval had moeten
zijn. Onder de Curacaonaars zelf, hebben we steeds
groote belang'stelling ondervonden; zij hebben zich 'n
groote getale bij onze Groep aangesloten. J ammer,
dat wij dit niet van alle, hier in de kolonie wonende
Hollanders kunnen zeggen en zij zich niet alien bij
onze Groep hebben aangesloten.
In het bestuur onzer Groep had geen verandering
plaats. De heer P. A. Euwens, vertegenwoordiger onzer Groep in het Hoofdbestuur, moest wegens terugkeer naarde kolonie zijn mandaat nederleggen. Het
Groepsbestuur betuigt Z.W.Eerw. bier nogmaals zijn
hartelijken dank voor de vele en goede diensten aan
onze Groep bewezen. Ook aan Dr. J. Boeke betuigen wij onzen hartelijken dank voor de wijze, waarop Z.W.Ed.Zeergel. onze belangen in het afgeloopen.
jaar heeft behartigd.
In de plaats van den heer Euwens werd als vertegenwoordiger onzer Groep in het Hoofdbestuur gekozen de heer P. Delgeur, Pastoor te St. Eustatius,
thans met verlof in Nederland.
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De heer F. Agterberg nam namens onze Groep zitting in de commissie, tot het nazien der rekening en
verantWoording van den algemeenen penningmeester,
voor welken dienst wij Z.Ed. onzen dank betuigen,
Gedurende het jaar 1907 werden zes bestuursvergaderingen en eene algemeene vergadering gehoudea.
De toestand onzer geldmiddelen is gtmstig te noemen , hoewel nog met schitterend. De ontvangsten
hebben bedragen f 1212.51 en de uitgaven f 1152.965,
zoodat onze rekening sluit met een voordeelig saldo
van f 59.545.
Hierbij moet echter vermeld worden, dat enkere rekenin'gert nog niet ingekomen zijn en dat we dit jaar
voor de noodzakelijke uitgaaf staan van een herdruk van onp reglement. Aan vele leden hebben wij
bit hunne toetreding geen reglement kunnen verstrekken, terwiji een herdruk ook wenschenjk is, nu de
nieuwe statufen van het Verbond zijn verschenen.
Voor het jaar 1908 zal de toestand onzer geIdmiddelert weer gunstig'er zijn, dan het vorige jaar; aangezien we met erkentelijkheid kunnen vermelden, dat
we ook dit jaar weder eene ondersteuning van f 500,
van het Gouvernement zullen genieten, terwijl het
Hoofdbestuur ons een ondersteuning heeft toegezegd
van f 217.505, als vergoeding voor de financieele schade door ons geleden in het jaar 1906, door de bekende kwestie, welke ons toen geheel in beslag nam.
Het Hoofdbestuur heeft door deze daad gedaan
wat het kon om de zaak, die tot het tekort aanleiding gaf geheel te doen vergeten, en daarvoor zijn
wig het Hoofdbestuur zeer dankbaar.
Wij hopen dan ook, evenals het Hoofdbestuur, dat
thans aan weerszijden alles vergeven en vergeten zal
zijn en onze Groep een nieuw tijdperk van bloei
zal intreden.
Zooals reeds in het vorig jaarverslag werd vermeld, zouden wiji de subsidien van het Gouvernement
beschikbaar stellen voor de eilanden buiten Curacao,
en wel met het doel om eenige jongelieden, die op
hun eiland lager onderwijs hebben genoten, in de
gelegenheid te stellen op Curacao uitgebreider onderwijs te kunnen genieten.
Er werd eene oproeping gedaan in de verschillende
kranten, met het gevolg, dat op den len Mei waren
ingekomen 5 aanivragen.
Gelukkig was het Groepsbestuttr in staat aan alle
aanvragen te voldoen, zoodat thans de volgende jongelieden door onze Groep in staat gesteld worden om
hunne studien voort te zetten.
1 0. Neptalie Henriquez ontvangt op Curacao, zijne
opleiding tot onderwijzer 3e kl. Volgens ingekomen
rapportel van zijn onderwilzer, den heer G. B. Dussel, zal deze jongeling waarschijnlijk in Mei 1909 zijn
examen voor onderwijzer 3e kl. kunnen afleggen;
20. De j ongeling Conner op St. Martin, wordt
evetizoo opgeleid tot onderwijzer 3e kl. Zijne opleiding voor dit examen zal waarschijnlijk drie jaren duren. Aangezien deze opleiding kan geschieden op St.
Martin en de vader niet in staat is, zijo zoon naar
Curacao te zenden, werd dezen jongeling toegestaan
zijne studien aldaar voort te zetten;
30. De jongelingen Frans en Hendrik Krijt en Cunuto Santiago, alle drie van Bonaire, werden geplaatst in de Hollandsche afdeeling van het St. Thomas-College. Omtrent de toekomst van deze jongelingen valt wegens hun jeugdigen leeftijd nog niets te
beslissen.
Het Groepsbestuur hoopt, dat door deze studiebeurzen de sympathie voor het A. N. V. in de kolonie zal
toenemen. Door toe te treden als lid onzer (Jroep
werkt ieder tot dit goede doel mede. Hoe meer geld
we tot onze beschikking krijgen, hoe meer iongelieden en hoe meer wij dezen zullen kunnen helpen.
Omtrent de beide jongelieden, welke in Nederland
studeeren kan het volgende medegedeeld worden.
De jongeling Veeris is in het afgeloopen jaar niet
geslaagd voor zijn onderwijzersexamen. Deze ongunstige uitslag is te wijten aan het feit, dat genoemde
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ongeling eenige maanden voor zijn examen in eene
imrichting
voor ooglijders heeft moetel doorbreOgen
en gedurende di t' zijn studien heeft moeten staken.
In verband met den ijver van den jongeling en zijne
rapporten van de Normaalschool te Nijmegen, spreekt
het Groepsbestuur vol vertrouwen den wensch uit, dat
Veeris dit jaar moge slagen,.
De jongeling Jan Sprockel is in het afgeloopen jaar
geslaagd voor zijn toelatingsexamen voor de BijzondereKweekschool te 's Hertogenbosch. De rapporten
omtrent den ijver en de vorderingen van dezen jongeling' ziin uitmuntend. Als belooningi voor zijn ijver en
tot aanmoediging in zijn verdere studie, alsmede in,
het belang zijner algemeene ontwikkeling, werd deze
jongeling door ons in de gelegenheid gesteld een vacantiereisje te maken.
Aan de heeren F. Agterberg en L. Drabbe brengt
het Groepsbestuur wederom hartelijk dank voor de
goede zorgen, waarmede zij de belangen dezer jongelieden ook in het afgeloopen jaar hebben behartigd.
Eene belangrijke gebeurtenis in de geschieder0 onzer Groep is geweest, de fee§telijke herdenking van
den 300en geboortedag van onzen grootsten zeeheld
Michiel Adriaenszoon de Ruijter.
Op uitnoodiging van de, korten tijd te voren, alhier opgerichte Afdeeling der vereeniging „Ooze Vloot"
werd door het Bestuur dier Vereeniging en ons
Groepsbestuur eene gemeenschappelijke vergadering gehouden, op welke vergadering werd besloten, dat de
Besturen van „Onze Vloot" en de Groep Nederlandsche Antillen eene feest-commissie zouden vormen tot
viering van dien nationalen feestdag. De tijd van voorbereiding was kort, doch dank zij de mildheid der
burgerij en de geestdrift, waarmede de geheele bevolking mede werkte, is het feest schitterend geslaagd.
Plaatsruimte ontbreekt hier am eene beschrijving van
het feest te geven, doch dat is ook niet noodig ; die
onvergetelijke da lit ons alien nog verschi in bet
geheugen
. Genoeg zij het hier te vermelden, dat de
niagedachtenis van onzen groatsten zeeheld hier schitterend werd gehuldigd en Curacao met een gevoel
van trots aan dit nationale feest kan terug denken.
Verschillende vereenigingen gaven blijk van belangstelling in onze Groep. Zoo ontvingen wij van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Smyrna het
verslag 1906 van de 4e jaarlijksche vergadering; de
Nederlandsche Vereeniging te Londen zond haar vier
en dertigste jaarverslag; de Boeken-Commissie te Rotterdam zond ons haar laatste jaarverslag, evenzoo
deed de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging, terwiji
de Groep Ned. Oost-Indie van het Verbona, ons geregeld haar or aan „Ons Volksbestaan" doet toekomen. Aan al deze vereenigingen betuigen wij bier
onzen harteli*en dank.
Door mevr. Doyer—Kranenburg uit Suriname, werd
ook amens mevr. Bueno, onze medewerking verzocht
voor hetgeven van eenige concerten op Curacao.
Het Groepsbestuur zegde zijne medewerking toe in
den geest als die het vorige jaar verleend werd
aan het Hollandsch Ensemble; doch tot onzegroote spijt kon het plan niet door aan wegens verhindering van mevr. Bueno.
Deportretten van H. M. de Koningin reeds het
vorig jaar van het Hoofdbestuur ontvangen, werden
verspreid onder de openbare en bijzondere scholen
der kolonie en andere instellingen, zooals ziekenhuizen, societeiten enz. In den loop van dit jaar ontvinen wij van het Hoofdbestuur weder 100 portretten
van H. M. de Koningin, welke ditmaal onder de leden der Groep werden verspreid. De vraag naar deze
portreften is zoo groot, dat het Groepsbestuur Diet
aan alle aanvragen heeft kunnen voldoen.
Een belangrijk feit is geweest de oprichting van de
Afdeelingen Aruba en Bonaire. Met groote vreugde
heeft het Groepsbestuur de oprichting dezer Aldeelingen be en hoopt, dat zij krachtig mogen werken in het belang van deze eilanden en tot bevordering van de zaak van het Verbond. Aan de heeren
r

J. H. P. Schrils en C. J. Krijt, die de oprichting
dezer Afdeelingen hebben voorbereid en tot stand gebracht, betuigt het Groepsbestuur nogmaals ziin hartelijken dank.
Door den heer J. J. M. H. Nijst werden ons inlichtingen gevraagd betreffende de vraag oi erin
onze kolonie ook groeien verschillende Caryocarsoorten, welke boonen de zoogewilde bokken of
boternoten opleveren.
De Curacaosche Maatschappij van Landbouw enz.
was zoo welwillend ons hierover uitvoerige inlichtingen te verstrekken, welke wij den heer Nijst hebben
toegezonden.
Door de firma Berns & Co., fabrikanten van zeeppaeder te Amersfoori, werd onze bemiddeling in eroe en om in handelsbetrekking te komen met een
koopman alhier.
lop ons verzoek heeft de heer Roberto S. de Lanmet genoemde
firma in
, zich
apotheker
alhier
noy,
verbinding gesteld.
Met de uitgevers W. L. & J. Brusse zijn wij in
onderhandeling geweest over de oprichting van een
boekerij of leeskring, alhier, doch daar zulk een plan
de financieele dra g kracht onzer Groep te boven gaat,
hebben wij er van of moeten zien.
Van de Boeken-Commissie ontvingen wij , een kist
boeken tot oprichting van een boekerij op St. Martin
en een kist boeken tot oprichting eerier boekerij in
het Militair Tehuis, aan Welk Tehuis ook een De
Ruiiter-plaat geschonken werd.
Wij betuigen nogmaals onzen hartelijken dank aan
de Boeken-Commissie voor de voortvarende wijze
waarop zij steeds aan onze wens en tegemoet komt.
Ten slotte mede een woord van dank aan de Curacaosche pers voor de medewerking ook dit jaar
weder ondervonden.
Wenden wij thans nog even onze blikken naar de
andere eilanden onzer kolonie.
A rub a. Het aantal leden is hier gedaald van
40 tot 36. Omtrent de werkzaamheden van de Alideeling en het gebruik der boekerij kunnen wij verwijzen naar de daarvan ingediende verslagen, welke reeds
aan Neerlandia ziin opgezonden. De Afdeeling heeft
in het eerste jaar van haar bestaan nog weinig kunnen doen, tengevolge van de geringe geldmiddelen,
waarover zij beschikken kan. Het Groepsbestuur zal
de Afdeeling desverlangd ook geldelijk naar vermog
en steunen, ten, einde haar in staat te stellen meer
kracht te ontwikkelen.
De reeds lang beloofde artikelen voor een Arubanummer van Neerlandia, ziet het Groepsbestuur met
groote belangstelling tegemoet.
B o n a i r e. Ook hier is het aantal leden achteruit
geg'aan en van 23 gedaald tot 19. De nieuw opgerichte Afdeeling heeft eerst met 1 Jan. hare werkzaamheden kunnen aanvangen. Voor de boekerij verwijzen
wij naar het verslag van den heer Kriji, hetwelk opgenomen zal worden in Neerlandia.
Het Bonaire-nummer, welks uitgave, door verschillendeomstandigheden werd vertraagd, is thans verschenen. Moe het strekken tot vermeeedering van
het aantal leden op Bonaire en tot meerdere belangstelling van het moederland.
Aan de Afdeeling werd door het Oroepsbestuur
een bedrag van f 20.— gezonden tot aanschafting eener
tooverlantaarn.
Met dankbaarheid vermelden wij hier, dat de leden
dezer Afdeeling allen hun jaarlijksche bijdrage verhood hebben tot drie gulden. Moe dit voorbeeld
door vele leden onzer Grcep gevolgd worden.
r t n. Op dit eiland is groote vooruitS t.
te nemen. Het aantal leden is hier in een
fang wear
jaar verdubbeld en van 7 gekomen tot 14. Hier werd
ook eene boekerij opgericht, welke sedert korten tijd
voor het . publiek geopend is. Het eerste jaarverslag
is reeds mgekomen.
Met de samenstelling van een St. Martin-nummer
hoopt onze vertegenwoordiger, de heer J. A. Grave-
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stein spoedig gereed to komen. Wij spreken den wensch
uit, dat in het nieuw ingetreden jaar ook hier eene
Afdeeling zal kunnen opgericht worden.
S t. Eustatiu s. Het aantal leden is hier gebleven op 9. Met genoegen vermelden wij, dat mevr.
J. van Grol—Meyers uit Nederland teruggekeerd is
en de vertegenwoordiging van het Verbond weder op
zich heeftgenomen.
Aan den heer F. G. Groebe, betuigt het Groepsbestuur zijn hartelijken dank voor de wijze waarop
Z.Ed.gedurende 1 1/2 jaar de belangen van het Veibond op zijn eiland heeft behartigd.
Naar wij hopen, zal het St. Eustatius-nummer, waarvan de copie reeds naar Nederland werd verzonden,
spoedig verschijnen.
Wat de boekerij betreft wordt verwezen naar het
verslag van den heer S. van der Vrede in Neerlandia.
S a b a. Evenals verleden jaar is het aantal leden
hier 3. Met de samenstelling van een Saba-nummer
ho en we ook spoedig gereed to zijn.
Tijdens de afwezigheia van onzen vertegenwoordiger, den heer H. J. Beaujon, heeft de heer J. A. P.
Thielen de behartiging onzer belangen welwillend op
zichgenomen.
Hiermede zijn wij gekomen aan het einde van ons
3e jaarverslag en is tevens het tijdstip aangebroken,
waarop ik afscheid moet nemen van een werkkring,
die mii lief is geworden.
Teleurstellingen ziin mij in mijn arbeid niet gespaard gebleven, doch ook schonk deze mij groote
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voldoening door den steun, welke ik steeds van de
bewoners dezer kolonie ondervond en de medewerking, welke mij door velen werd verleend.
Aan u, leden onzer Groep betuig ik mijnen harteliken dank voor uwe toetreding tot het Verbond,
waardoor de oprichting onzer Groep mogelijk werd;
miin dank aan u medebestuursleden, voor het vertrouwen, hetwelkgij mij gedurende drie jaren geschonken hebt, door mij de betrekking van secretaris
op to dragen, en ten slotte nog miin besten dank aan
de vertegenwoordigers op de overige eilandeni voor
hunne aangename en krachitige medewerking.
Zwaar valt mij het afscheid, want ik heb in onze
kolonie, die mij dierbaar is geworden, vriendschapsbandengesloten, welke mij mijn vertrek niet gemakkelijk maken. Doch ik ga heen in de vaste overtuiging, dat ik met mijn zwakke krachten, heb medegewerkt totheil van mijn land en onze kolonie en tot
bevordering van de zaak van het Verbond.
Met de beste wenschen voor den verderen bloei
onzer Groep en met de verzekering, dat ik steeds belang zal blijven stellen in hare verdere ontwikkeling,
roep ik u alien een hartelijk vaarwel toe.
De Secretaris,
J. A. SNIJDERS Jr.
Bericht.
Als Secretaris in deplaats van den heer J. A. Snijders Jr. is opgetreden de heer C. S. Gorsira
J.P.Ezn., Willemstad, Curacao.

Verkorte rekening en verantwoording over het jaar 1907
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Aruba . . . . . . .
Bijdragen der leden 1907:
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„ 25 —
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„ 37 50
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• 30
20
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25
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4883b
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Januari 1908

De Voorzitter,
De Penningmeester,

H. J. TH. BOOMGAART.

INGEZONDEN.
Leiden, 4 Maart 1908.

Over de Friezen en hun eigen taal.
Plotseling bracht het Febr.-nr. van Neerlandia naar
voren de belangrijke vraag of de Frieze in het A.
N. V. hooren of er buiten, al was di dilemma niet
zoo scherp gesteld.
OnderFriezen moeten dan worden verstaan voornamelijk die Friezen, die ijveren voor het behoud hunner aloude taal.

J. A. SNIJDERS

JR.

Hiertoe moeten wenagaan, wat is 't streven van
het Verbond en wat is het streven dier Friezen.
Alle leden, dienietpro forma lid geworden zijn
zullen bewust ofonbewust zich over dat streven een
denkbeeld gevormd hebben, al zal bij den een meer
gewicht gehecht worden aan 't eene middel, door den
ander aan een ander, en isniet altijd 't doel 't zelfde.
't Onder woorden brengen van 'I Joel van een
idealistisch streven is moeilijk en gevaarlijk tevens,
omdat een lichtelijk onjuiste wedergave van onzegedachte, voldoende is om eenander koel te doen blijyen of of to schrikken.
Laat ons dus de officieele omlijsting van ons stre.
ven volgen.
De eenige plicht van het Verbond, die in botsing
komt met 't enger doel der Friezen is de derde uit
het lijstje op den omsla van Neerlandia. Het is we
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zaam voor de handhaving en verbreiding der Nederlandsche taal.
Maar reeds in 't eerste: Het A. N. V. wil bij alle
Nederlanders en stamverwanten, waar ter wereld
zich ophouden het bewustzijn. van stameenheid opwekken, is een moeilijkheid.
Wat zijn nu Nederlanders en wat zin stamverwanten.
Onder Nederlanders zijn, dan natuurlijk niet te verstaan dezulken., die het zijn , volgens de wet op het
Nederlanderschap.
Onbewust wordt dit algevoeld door het spreken
van Groot-Nederland, waar men bedoelt de een en ondeelbaar'n.eid vanonzen Nederlandschen stam, amvattend Staatsburgers van Nederland, Belgi'e, Frankrijk, Zuid-Afrika, Amerika, maar alien verbonden
door afkomst en taal.
Ziin nu omgekeerd Friezen Nederlanders of niet ?
Hier zit hem de moeilijkheid. Want Nederlanders
in den zin van burgers van Nederland zijn ze wel
wis en Brie,
en met eere.
Maar in den zin als men 't en er bedoelt, waar
men, hecht aan 't begrip van Nederlander tevens
feit dat men Nederlandsch spreekt ? Zoolang de Friezen. Nederlandsch leeren en spreken kunnem, natuurliik wel.
Maar zelfs indien bijv. fanatieke particularistische
Friezeng'aan rcepen am: in Friesland Friesch ? Ook
dan ? Ja ook dan. Want voor alles zijn wij alien
leden van het Nederlandschgemeenebest. En dat laatste
woordgeeft zoo mooi weer onze gedachte, beter
dan 't woord Staat.
Steeds moet ons handelen er op gericht zijn, dat
de emeenheid
alg , ons heele Nederlandsche yolk het
't bestgaat.
Want al is een Fries anders dan. een Zeeuw en
verschilt een Fries door zijn taal oogenschiinlijk meer
van een Zeeuw dan een West-Fries van een Limburger, wij zin zeker, al is 't uit ver vervlogen tijd
leden van een Germaanschen startle En dat het Koninkrijk der Nederlanden veel meer leden telt die het
Nederlandsch met den paplepel binnen krijgen dan 't
Friesch, ma een reden zijn om de laatsten, indien
zij aan het Friesch begrijpelijker wijze den voorrang
geven boven het Nederlandsch, buiten te sluiten of gelijk te geven ,ze zich, uit zich elf er buiteni plaatsen.
Want voor alles is onsdoel om bij: Nederlanders en.
Stamverwanten het bewustziln van stameenheid te wekken. Dus moet ons streven zijn, zoek ijverig naar wat
ons vereent en val niet over wat ons scheidt. Zoo zal
't best warden bereikt het tweede doel: V erhooging
van de zedelijke kracht van den Nederlandschen stain.
Geschied-, taal- en aardrijkskundig wordt de Nederlandsche stam in Europa niet begrensd door de staaisg
grenzen van Nederland en l3elie,
maar hoort hiertoe
Fransch Vlaanderen en breidt het D i e t s c h e yolk
zich uit tot ver in Pruisen, voorbij Berlin zelfs.
Hetgaat niet aan, als de Al-Duitschers vaak doen
te betoogen dat wij Nederianders, Nederduitschers zijn, d. w. z. Duitschers in de eerste plaats,
die volg'ens hen plat (d. w. z. neder) : Duitsch spreken
en slechts staatkundig van 't Duitsche rijk zin gescheiden, enon.s derhalve in te lijve,n
den
'r ten
Duitschen stam. Want al hebben we teen
g
een ideeele
inlijving niets, evenals de Duitscher aan wij prat op
onze Germaansche afkomst, maar het streven der Alduitschers is meerpolitiek en wil ons met Duitschlands staatsinstellingen ook opdringen de Hoog-Duitsche taal, zooals met geweld nu in Palen geschiedt
en met onmerkbaren drang over het heele Duitsche rijk
waar de bevolking een nederduitsch dialekt spreekt.
Hiertegen wilde ik dat de kracht van onzen bond
zich richte.
Allerwegen is er een strooming merkbaar em als
y olk zichzelf te zin. Vandaar het eischem van recht
waar het hun taal betreft door Viaming'en, Polen, Hongaren, Tsjechen, Roemeniers, als ook door de Eriezen, Ieren en de inwoners van Wales.

Het doel is dus niet om de Nederduitschers in
Dttitschland op te eischen als behoorende tot onze
gemeen.schap, maar wel voor het Nederlandsch taalgebied te behouden dat groute deel der Duitsche bevolkirtg datnog steeds de taal hunner de en spreekt
a.1 wordt hetgering'schattend gekenschetst als plai
Duitsch.
In den laatsten tijd zijn er in de Duitsche litteratuur aanwijzingen te vinden, dat dat platduitsch zich
wil ontwikkelen tot een taal met eigen litteratuur.
Laat ens dat streven steunen en trachten het
daarheen te leiden, dat die taal aansluiting zoekt
het z.g. Hoag Nederlandsch. In 't Wine Nederland alleen telt rmn van stad tot stad van provincie tot provincie eigenaardige ook
in Belgie. met zijn gcuwspraken. Wie heelt niet
vaak opgemerkt de afwijkingen onzer taal
Indie,
en verschilt niet
Zuid-Afrikaansch er haast evenveel van als 't breedtegraden van ons gescheiden is ?
Maar boven alles uit verheft zich de schrijftaal als
de vaan die alien over degansche wereld vereent.
Hoe meer de ontwikkeling cm zich heen grijpt, des
te meer zullen degewestspraken verflauwen, terwij1
hun besie en eigenaardigSte woordert den grooten
Nederlandschen taalschat komen verrijken. Die wisselwerking is 't meest merkbaar bij het Vlaamsch n
Nederlandsch vooraldoor den invloed der Zuid- Nedertandsche schrijvers.
In "t volgende kunnen devoorstanders van 1-i-iesch
en Nederlandsch dus samengaan.
Laten de Friezen zich beiiveren om hun itaal te doen
herleven van de Zuiderzee tot de kusten van Denemarken. En laat o n s trachten het Nederduitsch to
doen opleven in heel Nederduitschland.
Op die wijze zal de geestelijke invloed van den Noderlandschen stain zich doen voelen over cell ‘. eel
grootergebied dan nu.
En alien zullen wil er bij winnerr. De beide
idealen gaan naast elkaar, niet tegen elkaar in. Op
practisch gebied zullen de partijen elkaar menigmaat
de hand kunnen reiken bij het stir ten van bibliotheken e. d. Men were dus een strijdvragen op, maar
streve naarstiglijk naar sarnenwerking.
Wie sticht er nu de Al-Frieschebond ?
Nederlanders in Duitschland, handhaaft de eer 1.1WOr
taal en bevordert zooveel mogeliik de beoefening van
het Nederduitsch.
In den eersten tijd zal het belachelijk en nutteloos
lijken, maar de toekomst kan grootsch zijn.
J. VANRAVENHEIM.
Naschrift van deRedactie.
Friezen die het wel meenen met hun yolk moeten
ook mee kunnen helpen aan de „handhaving en verbrelding" van de Nederl. taal, want de staatkundige
eenheid, waaraan niemand in Friesland wil tornen,
dwingt hun zoo gced mogelijk Nederl. te leeren cm
staande te blijven, ja vooruit te komen : in den strild
om 't bestaan. Zij hebben zich op twee tale toe te
le en eon zware taak, die voor veleri te zwaar wordt,
maar tech het ideaal meet bliiveni
Of er „fanalieke particularistische Friezen" zijn,
die„gaan roe en: in Friesland Friesch ?” betwijfelen we dan ook cm die reden in die zin, die door
den schrijver blijkbaar bedoeld is, n 1. „in Friesland
n dan Friesch". De Fries is veel te praktiesch
om zin eigen glazen in to gooien.
Wat het Ne der duits chbetreft, ook hier een
woordje tot verbetering' meenen, we. De staatkundige
grens duet zich ook bier gevoelen en dat ver Beet de
schrijver. Zie het is niet onze sehrijf t a a 1, die
de algemeene in Nederland geworden is, maar wel
het algemeene gesproken Nederlandsch,
dat zich door het onderling verkeer,
ook door de staatseenheid dus over
geheel Nederland verbreid heeit en dat onderlinge verkeer, die staatseenheid zijn daarvoor noodzakehlk, of
ten minste een van beiden. Geestelijk verkeer met Neder-
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Duitschland bestaat niet en — of 't er komen zal ?
„Onze schr ij ftaa 1", zooals de heer v. R. dat

noemt, kan dan alleen in Neder-Duitschland invloed
uitoefenen, als onze kranten b.v. zich bij het al emeengesproken Nederlandsch aansluifen en dan in
handen van Nederduitschers komen. Aan de eerste
voorwaarde voldoen onze kranten meer en meer; aan
de tweede onze Boeken-Commissie door haar krantenzendingen. Wat we nog meer kunnen doen ?

List van Nederiandsche Leer- en Studieboeken en Tthischriften.
G. R.
Mag ik een stuk van uw plaatsruimte vragen om
in de eersteplaats den beer A. Olgaard Snijder op
zijn welwillende opmerkingen te antwoorden, en verder met betrekking tot onze list van studiewerken:
nog eenige algemeene mededeelingen te doen. Wat wij
toch vreesden bij de samenstelling, n.l. dat er verschilvan meening zou ontstaan over al- of niet-opgenomen titels, het schrijven van den heer u. S. bewiist, dat onze vrees niet zonder grond was. Ma
ik er dan hier nog eens op wijzen, dat bedoelde lijst,
samengesteld door toedoen der gezamenlijke t • udenten-Afdeelingen, alleen ten Joel heeft
den bulitenlandschen student aan Universiteit of Hoogeschool het voornaamste, het meest betangrijke op te
geven wat er in de Nederlandsche taal a an lee ren studiehoeken voor het Hoog'eron der w ij s bestaat. Bat dus boeken bij de H o ogeronderwii,sstudie van geen nut, zooveel mogeli* niet vermeld zijn. *) Of het niet aanbevelenswaard zou zijn diegenen, welke niet aan bovenstaande voorwaarde voldoen, ook nog we te laten,
ersoonlijk zou ik hiervoor zeker veel voelen.
p
Degrootste moeilijkheid heel! ons bij de samenstelling zeker geboden de afdeeling' letteren en geschiedenis en om niet in de onnoemel ij ke ho ev e e 1 h e i d letterkunclige en geschiedkundige werken,
welke wij bezitten, verdwaald te raken, besloten wij
slechts werken van algemeenen aard op te nemen en
waar het degeschiedkunde betreft slechts die werken
over kortere tijdvakken of bijzondere gebeurtenissen,
die kunnengelden als model van geschiedvorsching.
Alle werken over bijizondere geschiedkundigl e onderwerpen moesten dus achterwege
blijven en daarmee tevens boeken, hoe uitstekend ze
ook molten zijn, als die van dr. H. Muller, dr.
W. J. Leyds enz.
Wat de aardrijkskundige werken betreft, waar bij
ons helaas van Hoogeronderwiis in de Aardrijkskunde eigenlijk een sprake is (de enkele privaatdocent
aan onze Universiteiten en de hoogleeraarstoel te Amsterdam, than door twee professoren, niet-aardrijkskundigen bezet, kunnen buiten beschouwing blijven),
daar spreekt het vanzelf dat bij ons aardrijkskundige
werken voor het Hoogeronderwijs onbekend zijn. Wat
er is, zijn, hoe goed ook in hun soort, meest werken over bijzondere onderwerpen of voor het gewow onderwijs, die eigenlijk in een list als de onze,
niet thuis behooren.
Overigens ben ik volstrekt niet blind voor de fouten, welke het boekje aankleven. Uit het voorwoord,
dat ik er voor schreei blijkt dit ten duidelijkste. Ver*), Het zou zeer zeker wenschelijk
zijn: dat dergelijke lijisten door der
zake kundigen ook voor het Middelbaar en het Lager Onderwijis werden
sameng esteld en door het A. N. V. uite gev e n. Ma ik dit plan eens in de welwillende
g
A. W.
cht van het Hoofdbestuur aanbevelen ?
aanda

95

zuimen als Hettema's atlas, ook voor het Hoogeronderwijs van, belang, erken ik dan ook gaarne, maar
gelijk gezegd de groote moeilijkheden bij , de samenstelling genoeg, verontschuldiging, temeer waar
lang niet alle hoogleeraren enz. (misschien slechts
een derde) ons de invulstaten weer deden toekomen,
niettegenstaande daaraan voor hun geenerlei onkosten
of andere moeite dan het invullen waren verbonden
(gedrukte en gefrankeerde briefomslagen en gedrukte
stater toch waren bij elke aanvrage ingesloten).
Daarom ookhouden wij ons voor alle op- en aanmerkingen, aanvullingen enz. ten zeerste aanbevolen,
opdat bij mogelijken herdruk de leemten zoo gering
mogelijk zullen ziin.
Wat de prijzen betreft deze zijn met voorbedachten
rade weggelaten. In de eerste plaats toch louden di t
slechts kunnen zijn de Nederlandsche prijzen, aan den
Nederlandschen boekhandel te betalen. Zij . , die bij een
buitenlandschen boekhandel tulle bestellen, en dat ziin
de meesten (ik heb hierbij vooral het oog op ZuidAfrika, daarbij echter ook op onze 0. en W.-I. bezitting.en en Amerika), moeten gelijk
bekend is ni
et
onbelan.grijk hoog'ere prijzen betalen, welke ons in
elk afzonderlijk geval onbekend zijn. Len tweede reden voor het weglaten was, dat wij juist hen, die ons
boekje zullen raadplegen, met den Nederlandschen
boekhandel in betrekking wilden brengen. Met Un
brielkaart kunnen zij den juisten door hen te betalen
prijs te weten komen. Hadden wij verder onze lijst
van prijzen voorzien, verwarring met franken, shillings, guldens enz. ware niet uitgeb ileveni, en de schijnbaar of in werkelijkheid hooge prijzen van sommige
onzer studieboeken, zouden zeker voor de overige
werken afschrikwekkendgewerkt hebben. Maar het
grootste bezwaar was wel dat de verschillende buitenla'ndsche Nederlandsche boekhandels ons mogelijk
reeds nu onze geheele oplaag afgekocht zouden hebben (de prijs loch is ver beneden de
kostend e) om ze aan hunne kranten k o s t eloos rond te zen.den. Da! deze \Trees niet ongegrond
was, brieven van boekhandelaren'indiengeest die
ons, op onze aanvrage hoeveel exemplaren zij ten wederverkoop wilden hebben, een afname toegezegd zouden hebben, zoo de prijzen er bij vermeld
warengeweest,
zijn hiervan het beste w" En hoe
g'
gaat het met zoo'n kosteloos ontvangen boekenlijst ?
In 90 van de 100 gevallen verdwijnt deze onherroepelijk in de papiermand, terwij1 zoo men er jets, hoe
gering ook, voor betaalt, het ding bewaart blijft. En
voor depapiermand zijn onze boekjes wezenlijk te
goed, daarvoor ook gal het Hoofdbestuur geen
bijdrage.
Of het misschien voor het ver of geen aanbeveling zou
verdienen bij een tweede oplaag de prijzen er bij te doen
drukken (de Nederlandscheprijzen, maar dit dan uitdrukkelijk in een voorwoord te vermelden) en om
dan tevens slechts aan partikulieren (of aan vereenigingen en. boekhandelaren onder uitdruikkeli* beding
van vv e de rverkoop aan partikulieren), te verkoopen,
bliift een zaak voor latere overweging, wanneer deze
oplage zal zijn uitverkocht en een zooveel mogelijk
volledige nieuwe uitgaaf ter perse zal kunnen pan.
Thans moet door he tgebruik en door de op- en aanmerkingen welke ons bereiken, blijken waar de fouten
in inhoud of opzet van het geheel schuilen, opdat wij
deze een volgend maal zullen kunnen wegnemen.
Dal de heer 0. S. begonnen is ons op een enkele
te wijzen, daarvoor ze ik hem dan ook ten zeerste
dank. Voor- en aanmerkingen van andere z1 de
hetzij in dit blad, hetzij liever nog aan het adres van
den Schrijver der Studenten-Afcleeling Leiden van het
A. N. V. houden wij ons ten zeerste aanbevolen.
Hoogachtend, u dankend voor de verleende plaatsruimte,
Uw dw.,

Leidenn, April 1908.

A. WELCKER.
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Vreemde woorden.

in No. 4 van Neerlandia 01. 60) werd er weer
eens op gewezen, dat de overdrijving van sommige
puristen in zake de stria teen vreemde woorden
schade kan toebrengen aan het Nederlands Verbond.
Dit is zeker juist en wat meer is: door die overdrijving werken die puristen hun eigen streven teen.
Wat echter te denken vane mening die Dr. D. C.
Hesseling in De nieuwe Taal ids (volgens aaniialing
in Neerlandia No. 4, N. 70) verkondig,t dat in de
spreektaal van de beschaafde mensen het kriterium te
n waarnaar uitgemaakt kan worden of
vinden zou zij,
een woord al dan niet als een vreemd woord moet
worden beschouwd.
Geen mens, zegt hij, gebruikt ooit in zijn spreektaal de woorden: coiffeur *), patissier, taiyleur chocolatier, chemisier, marchand-tailor, bandagiste enz.
iNeen; maar onze beschaafde Nederlanders en
vooral de beschaafde Hagenaars van de hoogste klassengebruiken wel degelik de woorden: chemise, but
(spreek uit buut), races (spreek uit reesses), courses
(spreek uit koerses), horreur, horrible, charmant, representatie, merite, elite, deklineren, professional, chanteuse, jouisseren, exquis (spreek uit ekskiesy, unique
(spreek uit unieke), menagere, tea'en (spreek uit tieen),
antichambreren, vestibule enz. en het komt me voor,
dat deze woorden uitstekend door meer Nederlandse
te vervangun zijn en dus onze taal niet verrijken, maar
doen verbasteren.
Dat het kriterium door Dr. D. C. Hesseling aangegeven het juiste behoorde te zijn geef ik grif
toe; maar in Nederland zondigen in het misbrutken
van vreemde woorden en in het verkiezen van al wat
vreemd is, juist zij,
die zich voor de beschaafdsten
houden het allermeest.
MARC. EM ANTS.
Den H a ag, 21 April 1908.
DeRed. verwijst nader naar het zeer zaakrijke
Dear
tikel van Prof. Salverda de Grave in de 3e Afl. 2e j. g.
van De Nieuwe Taal ids (biz. 113-125), naar aanleiding van De kkine Zuiveraar. Plaatsgebrek laat
niet toe op dit artikel thans nader in te gaan.

Vaderlandsliefde.
Waar er nog altijd menschen ziin, die met min of
meer klem beweren, dat vaderlandsliefde iets uit de
ode Boos is en zij zich slechts wereldburger gevoelen, iets wat in depraktijk dikwijis schijnt neer
te komen op verheerlijking van al wat „buitenlandsch"
en eene altijddurende aftakeling van al wat eigen is —,
leek het mij wel aardig voor Neerlandia navolgend
stukje of te schriiven, dat ik vond in „Im herzen von
Asien II" door Sven Hedin, den bekenden Tibet-reiziger. Ofschoon voor de Zweden geschreven kunnen
wij Nederlanders het evenzeer als tot ons gericht beschouwen en met trots onderschrijven:
„Doch het beste van alles was, dat wij weder tehuis waren en het binnenland van Azie en Tibet voor
eenpoos mochten vergeten. Hoe rooter een kring
men om de aarde trekt, des tegrooter wordt de liefde tot ziin land, vooral wanneer dit zoo rijk aan eer
en roemvolle herinneringen is als het mijnie. Wanneer allegoedgezinde landgenooten inzag'en, dat zij
trotsch behoorden te zijn op den hun in de wie
reeds ten deel gevallen eeretitel, n.l. op het feit, dat
zij tot een yolk behooren, welks geschiedenis grooten.deels eengeschiedenis van helden is, dan zou nimmer eenig gevaar van buiten onze vrijheid in gevaar
kunnen brengen,. Onze kracht neemt toe en onze positie is op het oogenblik oneindig veel beter dan zij
*) Coiffeur hoort men in Den Haag dikwels genoeg.

vroeger in kritieke tijden is geweest. Maar de liefde
tot ons land moet ons in hoofdzaak beschermen. Zij
moet in school en huis worden in rent in de kerkengepreekt en in de kazernen verheemikt worden;
moet geheel ons yolk doordringen, tot eendracht
en kracht brengen en ieder leeren inzien, dat het vaderland staat boven alle andere aardsche belangen.
Wanneer alien ditzelfdeg'roote doel najagen, wanneer
alle eigenbelang op den achtergrond treedt, dan mogem wij vol hoop een tijd van nieuwe grootheid binnen onze land Galen tegemoet zien.
Wanneer men zooals ik, vele landen g'ezien heeft en
ondervonden, hoe andere menschen moeten leven,
dan moet men zichgelukkig achten tot een yolk le behooren dat zulk eengelukkig lot trof als het onze".
's Gravenhage, 19 April 1908.
P. COOL.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Koninklijke steun.
Met groote erkentelijkheid bericht de Boeken-Commissie zoowel van H. M. de Koningin als van H. M.
de Koningin-Moeder een belangrijke gift te hebben
ontvangen voor haren arbeid.

Vierde vacantieleergang te Leiden voor
Vlamingen en Zuid-Afrikaanders.
Evenals vorige jaren zal ook in 1908 te Leiden een
vacan.tieleergang worden ingericht voor Vlamingen en
Zuid-Afrikaanders. De ctosus zal beginWien in de
tweede helft van September, Tot nog toe hebben zich
tot rnedewerking bereid verklaard de heeren prolessoren W. van der Vlugt (uit de faculteit der rechten)
en J. S.Speyer (uit de faculteit der letteren). Onderhandelingen worden nog gevoerd om een derden hoogleeraar te bewegen zijn steun te verleenen.
Nadere inlichtingen zullen worden gegeven, ook wat
plannen betreft voor uitstapjes en dergelijken, in een
binnenkort te verschijnen prospectus. Dit zal den Belgischen leden van het A. N. V. worden toegezonden
tegelijk met Neerlandia en verder om niet worden gestuurd aan al wie er om vraagt bij den commissaris
van den vacantieleergang, den hexer A. D. Fokker,
Hartesteeg 5, Leiden.

Studentenroeiwedstrijd.
De Afdeeling Stamverkeer vestigt de aandacht op
den 28 Mei te houden studentenroeiwedstrijd op de
Zweth bij Delft.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de Afdeeling Stamverkeer, Javastraat 90, Den Haag.

Nog eens de Lintworm.
In de N. R. Ct. is iemand in het krijt gesprongen voor
den benauwden lintworm van onsvorig nummer. Het
woord, zoo beet het, beteekent van oudsher monster
en wordt in de wapenkunde nog altiid gebruikt voor
een vlammenspuwenden draak met uitgestoken tong.
Zeker, dat is zoo. Maar daarom ging het niet.
Hetging, om Sint George. En nooit heeft, naar beste weten, die Heilige in Nederland last gehad met een
Lintworm, wel met een Draak. In Dulitschland, ja,
daar was het een Lindwurm, schoon ook wel een
Dra che.
Intusschen, de opmerking had Neerl. aan het Vail.
ontleend, wat ookaan den voet heeft vermeldgestaan,
maar hij vergissing in de proef is uitgevallen. Was
Neerl. het zelfgeweest, het zou ook van Sint joris
hebbengesproken. Die en de Draak ziin bij ons verbonden in lief en leed.
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Een loffelijk streven.
De Ned. Ver. teJohannesburg is begonnen met om
de veertien dagen kursus te doen houden over de geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika, waaraan
verbonden is het leeren en zingten van gepaste Hallandsche en Airikaansche liederen.
Met de leiding hebben zich vrijwillig belast de heeren Van Bruggen en Muller, onderwijzers.
De toe an is opengesteld voor alle kinderen, die
het Hollandsch voldoende machtig zijn. Ook ouders en
vrienden zi'n welkom.
Koningin Wiffielmina en de Ned. muziek.
Uit een brief van een Haagsch dameslid:
Waar algemeen bekend ma worden geacht, dat
onze Koningin ecnedoor-en-door Hollandsche Vrouw
is, wier voorname verdienste ook daarin bestaat, dat
Zij de Fransche taal, tot dusver gebruikelijk aan het
Hof, ook onder Koning Willem III, heeft vervang'en
door de Nederlandsche, wat in de eerste kringen der
residentie van anberekenbaren invloed geweest is,
zoowel in de omgangstaal als in de opvoeding, ,is
het misschien niet zoo algemeen bekend, dat aan de
muziek van Ned. cornponisten, althans ten Hove een
Naar waardige plaats wordt ingeruimd.
toderen winter worden er ten Paleize twee muziekavonden ingericht en wel opmerkelijk was het dezen
keer, dat op den eersten avond het geheele eerste deel
van hetprogramma gewijd was aan Holl. liederen en
het tweede edeelte aan vreemde toondichters.
Jitist het omgekeerde, wat wij op de concerten te
genieten krijgen: meest nie:s dan Duitsche en Fransche liederen en als toegift een of ander onnoozel
wiegeliedie in de eigen taal.
Het tweede muziekfeest op 3 April gal als tweede
deel van hetprogramma de Oud-Holl. Boerendansen
van Röntgen door hemzelf gespeeld, waarmede het
aardige „Vaderlief kree Moederlief" en „Jan Ulrich,
Christiaan zullen te samen kuierengaan". Men vindt
in deze zoo weinig bekende stukjes, vooral zoo aardig weer dat gemoedelijk, boertige, karakter, dat Johannes Wagenaar ()Wangs beschreef, als eene der meest
kenmerkende eigenschappen van de
muziek.
Daarna de oubollige Oud-Holl. Boerenlieujes van
Rant en voorgedi-agen door prof. Messchaert.
Wat deert het of, als in „De jonge Smid" tie woord
wat rauw klinkt ?
't Is de schoonste van de vrouwen
Maar noyt was er zoo'n serpent,
Not kan zii heur bakkes houen,
Not en is zij wel content.

Jan Salie, wat steekt er kwaads in ?
Hel Hofgeeft in deze dus een nietgenoeg te
waardeeren voorbeeld en zeer onaangenaam doet het
aan, dat op liederavonden van Nederlandsche dames,
ender anderen op die van Julia Culp, de zoo &vierde Groningsche, op een programma van achhierr lie/term niet een Holl. lied voorkwam, zelfsgeen toe ft
in de eigen taal.
Het leek mij voor H. M. de Koningin-Moeder, mede aanwezig, en voor de stem voile zaal, beslist een
beleediging.
Verleden jaar herinner ik mij dat genoemde zangeres op een concept te Antwerpen ook niets dan uitheemsche liederen zone. Wat moeten de Vlamingen
wel van zoo'n Hollandsche vrouw ged'acht hebben!
Heeft dat y olkgeen eigen muziek of is die nietswaardi ? De Vlamingen, die met hun ernstigen strijd voor
het Nederlandsch, ook hun toondichters weten hoo te
houden. Benoit, Gilson, Tinel, Wambach, Hullebroeck,
welke Vlaming kent ze niet! Missc,hien zijn ze zelfs
al te eenzijdig in hun waardeering, loch beter zoo,
de tijd zal het goede weten te behouiden.
Maar hier hebben wij too ook onzen Zweers, Wagenaar, Van Brucken Fock, Hol, Van Rennes en zoo-
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wier
wier werken heel wat beter zijn! dan
veel antler
een aantal Franscheprullen.
Juist daarom is het zoo aardig, dat Koningin Willielmina hier hetgoede voorbeeld tracht te geven;
niet uitsluiting van het eene met waardeering voor
het andere. Allejonge zangers of zangeressen die
door H. M.genoodigd worden, zij het ook in particulieren kring', weten dat, hoe ook de keus moge zijn
van) het programma, het Hollandsche lied niet ma
ontbreken.
Holland op zijn best.
De Berlilnsche correspondent van 't N. v. d. Dag
schreef naar aanleiding van 't optreden der Ned. TooneelvOreeniging o.
Voor den heer Heijermans waren hetgroote dagen.
heeft land en taal een dienst bewezen, want tot
zelfs degrootste tegenstander van onze taal, de criticus van de. Berliner Zeitung, gaf zich na de voorstelling van „Uitkomst" gewonnen, nadat hij mej. Tilly Lus het Nederlandsch had hooren uitspreken en
moduleeren zooals het behoort, terwijl die van het
Berliner Tageblatt „de taal van Rembrandt", zooals
hi zeide ,
roemde.
Hier is weder een eerste stap gezet om onze taal
op in het buitenland tot eere te brengen. En
blijven onze schrijvers voortarbeiden — waarom zou
men dan in, de toekomst niet evengoed Neaerlandsch
gaan leeren, om de schoonheden der taal in 't oorspronkelijk te kunnen genieten, als men heden ten
dage nog Italiaansch leert om Dante te kunnen lezen
en ook voor Ibsen en Bjornson de studie homier
moedertaal over heeft.
Als zoodanig heelt dit g'astspel zeker ook een nationale beteekenis en mogen onze landgenooten den schrijver en de tooneelisten dankbaargedenkcn.
Het Ned. consulaat te Zurich.
Voor de opengevallen plaats is een vreemdeling benoemd, de her H. von Claparede Crola.
De N i e u w e Courant heeft er een hoofdartikel aan gewijid, waarin o. m. gezegd wordt:
„Onder Nederlanders te Zurich is men over deze
benoeming niet best te spreken. Naar onze Zwitsersche correspondent ons schreef, was men van oordeel, dat onder de daargevestigde Nederlanders ten
minste twee personen zich bevonden, die voor een
henoeming ernstig in aanmerking mochten komen.
Dat de door de Ned.Regeering gedane keus gelukkig genoemd kan worden, ma voorloopig worden
betwijfeld.
Wij zijn van meening, dat telkens weer, wanneer
een vertegenwoordigende post van Nederland in den
vreemde door een vreemdeling wordt bezet, het de
plicht is van de pers er op te wijzen, dat zoo jets

slechts bij hooge uitzondering door de openbare meenin wordtgeduld".
r juist!
Ned. diplomatieke en consulaire ambtenaren.
Dat staat boven de dezer dagen verschenen voile-

die
g
list.
Zij bevat bijna 600 namen.
Er zijn 116 Nederlanders bii; de overgroote meerderheid is dus vreemdeling. Slechts aan 218 kan in
het Nederlandsch wordengeschreven.

Italia en Nederland.
In de Italiaansche reisindrukken van
M r. S. M u 11 e r F z. (Haarlem 1907), least men

in het opstel over Florence:
„Al acht ik het opmerkelijik, dat het Italiaansche
yolk, terwij1 het zich in zijn bedehuizen zeer ongegeneerd gedraagt, toch de daar opgestelde monumenten met eerbied bejegend en ontziet, — met g'rooter
waardeering, met zekere verbazing constateert de
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vreemdeling, dat zelfs op den publieken wegs de monumenten volkomen veilig In de Loggia dei
Lanz de
de elegante opene hal naast het Palazzo vecchio, prijken tal van artistieke beeldgroepen van wit
marmer naast Cellini's bevalligen bronzen Perseo en
Donatello's Giuditta. Sinds eeuwen staan zijaan
daar
den openbaren we in een open ruimte, waar het
straatpubliek in- en uitloopt, onbeschermd en uitlokkend , z1:56 laag dat men ze kan aanraken met de
hand. Wat,
meent gij, zou hier te lande het lot van
daze meesterwerken geweest zijn ? Twijfelt gij ? Doe
dan eens een pelgrimstocht naar de schoone kerk
Breda en bezie de fr aaie koorstoelen, ontwricht en
bedekt met stof en vuil, de grafmonumenten der Nassau's en der Polanen's, geschonden en gehavend, zonder armen en beenen! Al van ouds zat de baldadigheld en de vernielzucht ons yolk in het bloed: het
staat geboekt , hoe in 1549 de Utrechtsche Kanunniken
kosten moesten maken, om „die sepulture der byscoppen" op het Domkoor door het aanbrengen van „nye
oesen ende anders" voegzaam te herstellen. En de
n
Florentijnsche beelden ? Zij zijn volmaakt ongeschonden; een der tallooze bedelaars, een der bewegelijke straatibngens van Florence heeft er ooit aan gedacht, een schennende hand naar de beelden nit te
steken. Geen enkel beeld, hoe oud ook, heb ik in
Italie gezien, dat den neus miste of waarvan een yinger was stukgeslagen!"
Tot zoover Mr. Muller.
Toen in December de Van Maurik-bank in het Oosterparkte Amsterdam onthuld werd, was ze den volenden dag reeds bezoedeld en bekrast.
g
Nu is ze ontoonbaar.
Bezoek aan de Z.-Afr. Unie te Edinburgh.
De heeren Mr. A. H. van Ophuysen en H. C. Leemhorst hebben, afgevaardigd door de Leidsche Stud.Afd. A. N. V. een bezoek gebracht aan de Z.-Afr.
Unie te Edinburgh.
Een tiental Afr. studenten werd voor 't A. N. V.
gewonnen.
't Verslag der afgevaardigden kwam voor dit num,
dus in 't J unii-nummer.
inerte laat in verschijnt
Oproep aan Handelaars en Neringdoenden !
De Redactie van Neerlandia verzoekt alle handelaars en neringdoenden, zoowel in Noord- als in ZuidNederland, die bereid zijn wederzijds
in het Nederlandsch hunne zaken te
doen,naam en adres te zenden
aan het Kantoor A. N.V. Wijnstraat 81
Dordrecht.
Ingekomen adressen:
Arenthorst, Gebrs.; Uitgevers, Kampen.
Bakker & Co.
, J. J.; Ned. Olie- en Smeerfabriek ,
Rotterdam.
Brouwer S.; Matten- en Biezenhandel, Genemuiden.
Goslinga, Inkoop en Verzending van Ned.
Dienske
Artikelen, Wijnstraat 109Rotterdam.
,R
Dorp, Dr. G. C. A. van; Scheikundig Laboratorium,
Katwijk aan Zee.
Eden, E. F. Meubelmagazijn, Molsteeg, Amsterdam.
Hudig & Pieters, Cargadoors en Expediteuts, Amsterdam.
Heteren, J. H. & G. van, Boekhandelaars, Hartenstraat 26,
Amsterdam.
Huisman & Co. Kantoor voor Schuldinvordering
en Dordrecht.
en Handelsinlichting,
Ketwich, J. H. van; Agentuur en Commissiehareel,
Amsterdam.
Machine- en Motorenfabriek,
voorheen Thomassen &
Co., Arnhem.
Moeys & Co., F. G.; Uitvoer en invoer, Nijmegen.
Mooiji, firma H. W., Boekhandelaar, Blauwburgwal,
Amsterdam.

Nietiwenhuyse, W. C. van, Ingenieur-Kantoor, Weteringschans 119, Amsterdam.
Ramshorst Az., S. van; Ned. Dekenhandel, Nijkerk
(Veluwe),.
Rhijn, Ph. van; Kleermakersbenoodig'dheden, Tilburg.
Smeets, Firma Emmanuel; Graphische Kunstinrichting,
Weert.
Tjeenk Willink, W. E. J.; Uitgever, Zwolle.
Tooneelfonds „Van Hulst", Kampen.
Veenderij en Turistrooiselfabriek „Klazienaveen", Oroffingen.
ZijIstra Hzn., J.; Koloniale Waren, Zwolle.
Vraag
inlichting,
Wie kan hetjuiste adres meedeelen van:
Mej. B. A. G. Beek, vroeger telefoniste, Rotterdam.,
F. A. Millard, vroeger Opziener Mijnexpl. van Go uvernementswege, Oravenstr. 71, Paramaribo (thans
in Holland);
Mej. v. d. Burg, vroeger Pension Suez, Via Lao le
Case,
Rome;
J. B. H. Ydo ,
vroeger bloemist Morn (thans in
. Londen);
W. Mettlen, vroeger fotograaf, SteKtenbosch (Z.-A.),
(thans in Holland);
A. Ouwerkerk, vroeger Potchefstroom (Transvaal);
A. Ringel, vroeger Casa New England, Avenida de
Mayo 801, Buenos Aires;
P. J. G. Adriani, vroeger Rotterdam;
S. P. Streliski, vroeger Union Rd. 12, Rotherhithe;
J. W.R. Koch, arts, vroeger Van Stolkweg 15, Den
Haag;
P. Keyzer, vroeger Van Merlenstraat 106, Den Haag;
Mej. C. Lammer6e, vroeger Obrechtstraat 181, Den
Haag;
W. Maris Jr., vroeger Nassau Odeckstraat 8, Den
Haag;
Mej. J. P. Posthuma, vroeger hoofd eener la ere
school, Willemstraat 14, Den Haag;
J. H. van Grafhorst, apotheker, vroeger N. Rijn 15,
Leiden;
Mej. A. Korthals, vroeger Jan Marisstraat 16, Amsterdam;
H. J. Offerhaus, vroeger Voorschoterlaan, Rotterdatn
(thans Den Haag,;
H. P.Jansen, vroeger likeurstoker, Van der Takstr.
9, Rotterdam (thans in Amerika);
D. Baan, vroeger P. B. 806, Pretoria Ohans in Holland);
B. Hedeman, vroeger Amstel 320, Amsterdam;
D. S. Fernandes, vroeger onderwijzer, Paramaribo
(thans in Holland),;
D. J. Samuels, vroeger geneesheer, Domburg (Suriname), (thans in Holland);
Jacob de Wilde, vroeger Voorbidder Port. Isr. Gem.,
Paramaribo (thans in Holland);
C. L. Leefmans, vroeger koopman, Paramaribo;
L. C. van No en vroeger Columbia University,
New-York;
W. J. de Greeuw, vroeger p/a. House Mead & Sons
Ltd., 19 St. Paul' Churchyard, Londe E. C. (thans
in Amerika) ;
N. W. Donker, vroeger Oosteinde 82, Rotterdam;
Mej. B. A. G. Beek, vroeger telefoniste, Rotterdam;
A. de Koning C.Az., vroeger Karel de Stouteplein
21, Rotterdam;
H. N. Schregardus, vroeger Leuvensche straat 19,
Scheveningo (thans in China).
Verschenen : Wat wil het A .N.V .?, vtagschrift door
prof]. te Winkel. (Uits-ave 12 van '1 A.N.V.
), prijs f 0.10
Hoewel Neerlandia weer in dabbelenomvang verschijnt nzoeten vele stakken, tvaaronder de rekening en
verantwoording van het Hoof dbestaur, het jaarverslag
der Groep Suriname , dat der afdeeling Berlijn en de
tweede lijst van W.D. tot een volgend nunzmer blijvenliggen.
Red.

12e

Jaargang.

Juni 1908.

No• _6•

NEI-4:RLANDIA
ORGAAN TANT ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Zooals ik meer houd van mijn kamer, dan van het heele huis,
meer van ons huis dan van de heele stad en meer van
de stad dan van het land, zoo houd ik meer van Holland
dan van de waereld.
L. VAN DEIJSSEL.

INHOUD: De Noord-Nederlandsche badplaatsen. — Van onze Vert. in het Buitenland, door Dr. G. Brom, Prof. E. C. Godee-Molsbergen
en C. H. F. van Heusden. — Van de Boeken-Commissie, door Dr. W. van Everdingen. — Noord-Nederland : De Lustrumfeesten te Delft, door
Jhr. J. W. Storm van 's-Gravesande. — Sneeker Zeilwedstrijd, door Th. Dokkum. — Van de Afdeelingen : Stud.-Afd. Groningen, Stud.-Afd.
Wageningen — Naar Edenburgh, door Mr. A. H. van Ophuysen en H. C. Leemhorst — Zuid-Nederland : hit onze Takken. Holland op zijn malst
door Em. van Soest — Zuid-Afrika : Berichten. — Suriname : Jaarverslag der Groep over 1907 (uittreksel), door Fred. Oudschans Dentz. —
Ned. Antillen : Van 't Groepsbestuur. — Ingezonden, door Johan Pierson, P. H. Stuurman, J W te Winkel, J. J. van llsseldijk, J. M. Kluppell,
W. J. L, van Es, J. van Zwieten en Dr. W. Zuidema. Allerlei en Mededeelingen. BIJVOEGSEL : Nieuwe leden, Adressen — Wederkeerig Dienstbetoon,

De Noord-Nederlandsche badplaatsen. .

(Van de Afd. Stamverkeer),.
Een gtoote aantrekkingskracht zullen de Hollandsche en Zeeuwsche badplaatsen vanzelf uitoefenen op
de Stamgenooten, die in Noon:I-Nederland een gedeelte van den zomer komen doorbrengen. Toch zullen
misschien sommigeA.N.V.
leden buiten ons land gaarne iets onder de oogen
krijgen over het zomerverblijf aan onze stranden.
Behalve de badplaatsen
Vlissingen en Domburg op het eiland Walcheren tijn onze badplaatsen genesteld in deduinenreeks,die zich uitstrekt van
den Hoek van Holland tot
het Nieuwe Diep. Op het
Lange stille strand, dat des
winters, in nevelengehuld,
mijmert en droomt,en waar
dan geen ander geluid
wordt gehoord dan het
weemoedig zeeruischen,
en het vleugelgeklepper
van de Witte meeuwen, ontstaat 's zomers een woelig
Leven in al die zeven badplaatsen: Kijkdu in, Scheveningen, Katwijk,
W ijn-Z
k-a a e e,
Noordwilk, Zandvoort,
E g' m o n d-a a n-Z e e. Zelfs het eenzame eiland
T e x e 1 ziet dan de badgasten verschijnen, aangetrokken door de merkwaardige planten- en dierenwereld van dat plekje grond, en zelfs door zijn afgelegienheid.
In het vroege voorjaar komen de eerste vreemden
aan het strand, vooral in de kleinere dorpen aanvan-

kelijk wat opzien verwekkende — in den winter was
men geheel van de buitenwereld afgesloten I — en inderdaad hebben deze bezoekers geen ongelijk. Er kunnen nog wel gore stormen Tangs het strand jagen,
ons Noordelijk klimaat kan zich of en toe in zijn
Barre geweldigheid openbaren, maar hoeveel bekoring heeft het verbliif in dien tijd.
Men ziet dan nog, bezig
met hun vlijtig bedrijf,
de visschers, die in den
zomer voor langen tijd zijn
uitgezeild op haringvangst.
Men ziet hoe de dagende
lente zich aankondigt, door
een aldoor klaarder Licht
over de zeevlakte en een
wondermooi kleurenspel
bij ochtend- of avondschemering. Het is de tijd,
waarin 'men doordrongen
wordt van het voile besef
der poetische schoonheid
van de zee en het vlakke
strand.
Op Helgoland zijn, naar
't schijnt, verscheidene van
Heine's beste gedichten
ontstaan, o.a. het volgende,
dat ons Nederlandsche
legenden te binnen brengt,
en aan onze stranden
gedicht had kunnen zijn
„Im Mondenglanze rub! das Meer,
Die Wo en murmeln leise;
Mir wird das Herz so bang und schwer,
Ich denk' der alien Weise,
Der alien Weise, die inns singt
Von den verlornen Stidten,
Wo aus dem Meeresgrunde klingi
Glockengelaut und Been —"
***
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In den vollen zomer, bij het intreden van het seizoen, met aanvang van Juni, beginnen de badplaatsen
elk haar eigen karakter te vertoonen, Scheveningen en
Zandvoort worden verzamelplaatsen van stroomen
gasten en bezoekers, rniddelpunten van deftige praal
en volksvreugde, de andere badplaatsen bieden het
stifle gtnoegen van een rustig verblijf, een verpoozing

Scheveningen.
(Cliché afgestaadidoor de Mij Zeebad Scheveningen)

na een winter vol misschien zwaren arbeid. Ook
den de meer bescheiden beurzen hier gemakkelijk iets
van hun gading.
Scheveningen wordt het meest ook door vreemdelingen — vooral Duitschers, verder Amerikanen en
Engelschen — bezocht. De nabijheid van 's Gravenhage met zijn muses, merkwaardige gebouwen en
mooie omgevingd maakt het bijzonder aantrekkelijk. De
grootsche strandhotels waarborgen de bevrediging van
zeer hooge eischen, een menigte hel verlichte koffiehuizen, enz. leveren vooral 's avonds een levendigen
aanblik op. In het Kurhaus worden dagelijks goede
muziekuitvoeringen door het Berlijnsche Philharmonisch orkest gegeven, de aan klassieke kunst gewijde
Vrijdagavonden hebben zich zelfs een vermaardheid
verworven.
De belangrijkste der kleinere badplaatsen is wel
Katwijk.
K a t w ij k is op de plaats van de oude Rijnmonden gelegen. Men wijst bezuiden den gegraven
Rijnmond een bijna geheel met biezen dichtgegroeide
kreek aan, welke een overblijfsel van een der oude
monden zou zijn, terwiji ook benoorden het kanaal
een eigenaardig bochtig breed water een oude Rijnarm zou wezen. De tegenwoordige Rijnmonding is kunstmatig gevormd. De daarvoor vereischte waterwerken
zijn zeer bezienswaardig.
Het dorp Katwijk-aan-Zee is zeer welvarend, in
tegenstelling met andere plaatsen breidt hier de
visscherij zich zeer uit en als eens de lang gehoopte vaartverbetering naar I Jmuiden tot stand
gebracht zal zijn, en de loggers tot in het dorp
zullen komen, hoopt men dat die bloei nog meer zal
toeniemen en ook in de nevenbedrijven der visscherij
weer het leven zal komen wat er tot voor weinige
jaren was. Vroeger toch, toen algemeen nog met bom-

men gevischt wend, kwamen deze te Katwijk op het
strand en werden) hier gekalefaterd en uitgerust, terwij1 ook de scheepsbouw bloeide. Nu zijn de bornmen meest of door loggers vervangen, die door hun
kiel niet op het strand kunnen komen, of voor het inhalen der netten van z.g. donkey's, kleine stoommachines, voorzien, welke het schip te zwaar maken om
op het strand te komen, en van Katwijk's groote
visschersvloot ziet men nog slechts een 12 schepen geregeld aan het strand.
Wie het aardige strandleven van op- en afhalen der
schepen wil zien, moet de gelegenheid spoedig aangrijpen, want het zal wel niet lang meer duren of
Katwijk volgt in dit opzicht de andere kustplaatsen,
waar geen visschersschuit meer op het strand te zien
is en de geheele vloot in beslag is genomen voor de
langdurige haringvaart.
Gelukkig zullen de schilderachtige schelpenvisschers
blijtven, die, zoo aardig op hun wagens staande, huffs
toe gereden komen, sommige in trotsche houding met
de schilderachtige groene deken los over de schouders geworpen, zoo dat zij u doen denken aan een
oud-Romeinschen wagenmenner. Zij zullen voorloopig
hun moeilijk bedrijf nog niet opgeven, want al zijn
de verdiensten niet groot, deze menschen zijn te zeer
gehecht aan hun gedeeltelijk zoo vrije leven aan en in
de zee, hoezeer bonne geldzorgen hen ook dringen
naar een beter loonend bedrijf. Gelukkig, zij zijn een
oogenlust voor ieder die voor het schoone voelt en
vooral een gezocht onderwerp voor de vele schilders,
wielke hier verblijf houden aan de kade die zich uitstrekt van het kanaal langs de oude schilderachtige
kerk, nu reederijgebouw, tot den ouden vuurtoren.

Badplaats Noordwijk.

Men hoort hier bekende namen als Willy Sluiter,
Blommers, rm.vr. Tadema Groeneveld, Pieterse, Gruppe,, Musette. Aan, hen dankt men bier vooral aan de
Zuidzijde een paar aardige schilderachtige huizen.
Aan de kade vindt men ook een paargroote hotels en
velegoede pensions of gemeubileerde woningen voor
badgasten. Verder in het Zuiden, geheel buiten het
dorp, te midden der groene duinen, lit het Zee-
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Hospitium voor kinderen. Men hoopt bier vooral lijdertjes aan scrophulose, scoliose en dergelijke ziekten
door de goede zeelucht te genezen en zoo mooglijk,
operatie's te vermijden. Het groote, doelmatige, zeer
hygenisch ingerichte gebouw is gesticht uit een gift
van den heer A. S. van den Bergh, een der directeuren der beroemde margarinefabrieken. Het staat onder leiding van mevr. Van Dorp—Beucker Andrae.

De plaatsruimte belet aan onze badplaatsen die bespreking te wijden, die ze toekomt. De Stamgenoot in
het buitenland moge in het bovenstaande echter, als
hij ons land niet kende, een aanleiding vinden, om
het dezen zomer eens te bezoeken, en' vooral ook, om
ons strand te komen zien. zal hartelijk welkom
wezen.

DOMBURG.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Uit Rome.
De schitterende triumf, door Mengelberg tot tweemalen toe behaald in de Koninklijke Akademie van
Ceilia,
werd indirect ook een triumf voor het
c
Sint
Nederlandsche element inRome. Na het eerste concert, op 10 Mei, wist men teinauwernood, dat de
gevierde maestri) Nederlander is. Op het program
stond hij als Wilhelm Mengelberg aan even
en bijna algemeen hield men hem voor een Dititscher.
Maar na het tweede concert, op 17 Mei, spraken de
bladen vol bewondering over „den formidabelen H o 1landschen dirigent, die mct een tooverstaf het
orkest van Corea als 't ware vernieuwd had". En op
het programma stond ditmaal zijn echt-Hollandsche
naam Willem met eere vermeld.
Waaraan deze omkeer toe te schriiven ? In de eerste plaats natuurlijk aan de populanteit, die Mengelberg zich intusschen had gewonnen. Maar ook en
niet weinig aan het optreden van eenige landgenooten, die wisten te verhinderen, dat deze Nederlandsche beroemdheid zou worden geannexeerd door
„Deutschland fiber Alles". Zij zorgden voor een be.
hoorlijke schrijfwijze van zijn naam, waarop Mengelberg zeif erg gesteld is. Zij lieten hem, voor de
pauze, een fraaien lauwerkrans aanbieden, met de nationale kleuren versierd en waarop, voor iedereen
leesbaar, het opschrift prijkte: Omaggio degli
0 1 a rt d e s i in Rom a. Zij hadden ook de di-
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(Afgestaan door Vreemdelingenverkeer).

rectieverzocht, dat bij de aanbieding van dit huldeblijk het Wilhelmus zou es 1d worden, aan
welk verzoek mengaarne zou voldaan hebben, als
wegens de hooge tegenwoordigheid van Koningin
Marguerita de etiquette geen bezwaar had opgeleverd.
Nu kent heel Italie Mengelberg als Nederlanden
Op de enkele landgenooten, die over de grenzen
naam maken, behooren wij zuinig te zijn en niet zoo
gemakkeliik hun nationaliteit, die imtners ook voor
ons een eeretitel is, te laten wegmoffelen. Een klein
yolk worden wij eerst dan, wanneer wij onze groote
mannen niet hoog houden, ook en overal tegenover
het buitenland. Geen chauvinisme;doch waar het pas
geeft, een rusts en fier zelfbewustzijn toonen, is het
afdoende bewijs van ezn krachtig en gezond nationaal
leven.
R o m e, 30 Mei 1908.
D. G. BROM.

Jaarverslag 1907/8, der Afd. Stellenbosch.
In het afgeloopen jaar werd als krachtig middel tot
propaganda de De Ruijtert-avon'd beschouwd. Deze
welgeslaagde avond leverde echter geen nieuwe leden
aan de Tak Stellenbosch, niettegenstaande Professor de
Vos duidelik en dringend doel, nut en werkkring van
't Verbend uiteenzette en aanspoorde tot lid worden.
Door vertrek, overlijden en bedanken verloreni we
Brie leden. Een nieuw geworven lid verliet Stellenbosch.
Moge onze Tak onder nieuwe politieke omstanoigheden in 1908/9 in ledental toenemen.
26 Febr. 1903.

E. C. GODEE MOLSBERGEN,
Sekretaris Tak Stellenbosch A. N. V.
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Jaarverslag over 1907 van het HoHandsel'
Gezelschap te Berlijn.
Volgens artikel 15 van de statuten moet de jaarvergadering in de maand Januari gehouden worden,
en is het Bestuur verplicht daarin verslag le doen,
over den toestand en de werkzaamheden der vereenig
in in het afgeloopen jaar.
Gaarne voldoet het Bestuur aan deze n plicht en het
is voor mij een aan taak, mede te deelen hetgeen de vereeniging sedert hare oprichting bereikt heeft.
We mogen het afgeloopen jaar nu juist niet als 66n
aanzien., waar we zonder veel zorg en veel arbeid
doorgekomen zijn; we kunnen het wel tot de moeilijkste rekenen, die de vereeniging ooit zal door maken. Maar wanneer de verdere ontwikkeling' zoo voort
blijft g'aan, als 't tot op heden het geval geweest is,
dan kunnen we ookgetroost de toekomst te gemoet
gaan.
Het is zeker van belang heden le vermelden, wie de
oprichters van onze vereeniging ziin. Het zin de heeren R J. van Wielink, W. Jelsma en C. H. F. van
Heusden,. Wanneer wij dat nu weten, lit de vraag
voor de hand, „waarom hebben zij een vereeniging
opgericht ?" In artikel 2 van de statuten, zinsnede b
vindt men ten deele het antwoord: „handhaving' van de
Nederlandsche taal". Dat was het, wat genoemde heeren bewoog een vereeniging op te richten, die voor
alle landgenooten open zoude staan, en waar men
weer Hollandsch spreken en denken, waar men weer
Hollandsch leven kon. Het is hun, die reedsvele jaren hier zijn welbekend, dat helaas vele van onze
landgenooten voor het vaderland verloren gaan omreden ergeen banden mzer bestaan, die hen daarheen
trekken. Hoevelen ziin er niet, die hun moedertaal,
wanneer al nietgeheel, dan loch voor het grootste
gedeelte verleerd hebben. Hoevelen ziin er niet, die
door de hier heerschende invloeden het Hollandsche
karakter verloren hebben, en door onvoldoende kennis van hun vaderland, de Hollandsche, de moedertaal en der voorvaderen zeden met zekere minachting
beschouwen. Doch er waren er ook nog,
die hunne
taal, hunne zeden, hun vaderland liefhadden en dat
alles ook in den vreemde bewaarden. Hier ontbrak
het evenwel aan aaneensluiting. Deze aaneensluiling
wenschten de oprichters tot stand le brengen, al de
genoemde euvels te bestrijden. Dank zij de hulg hun
daartoe door vele landgenooten verleend, mochten zij
er in slagen hun doel voor het grootste deel te bereiken.
Op Dinsdag den 19en Juni 1906 kwamen voor het
eerst acht landgenooten te zamen, om een bespreking
tot oprichting van een Hollandsche vereeniging te
houden. Het was in ons eerste vereenigingslokaal,
Dircksenstrasse 36.- Op dien avond werd de grondsteengelegd voor het gebouw, genaamd: „Het Hollandsch Gezelschap te Berlijn". Dat men het ernstig
meende bewees de verkiezing van een voorloopig Bestuur, 't welk bestond uit de heeren P. J. van Wielink, voorzitter; C. H. F. van Heusden, secretaris;
mej. Joh. Kramer, penningmeesteresse; de heeren E.
D. Ganzevoort en W.Jelsma, plaatsvervangende bestuurskden.
Dat er ook verlangen was om te bereiken, wat de
oprichters ten doel hadden, bewees de mededeeling
van den heer Wielink, dat hi' met het Al g'. Nederl.
Verbond te Dordrecht in brielwisselirg was getreden en dat g'enoemd Verbond zijn welwitlende medewerkeng had toegezeg'd door zijn schrijven van 15
Juni 1906. In deze bijeenkomst ontving' het voorloopig Bestuur ook de opdracht een re dement uit te
werken.
Reeds den 31en Juli 1906 kon de eerste vergadering
gehouden worden en was het Bestuur in staat een
b
ontwerp-reglement aan deze vergadering voor te leggen.
Het is overtollig om verdere mededeelingen te doen,
die betrekking hebben op de prilste jeugd van Het
Hollandsch Gezelschap, maar wel mogen eenige merkwaardige datums worden genoemd.

Werdde eerste bijeenkomst door acht landgenooten,
de eerste vergadering, gehouden op 31 Juli 1906,
door tien leden bezocht, zoo telde de derde vergadering van 4 Sept. 1906 reeds twintig' leden en in die
vergiader:ng werd het verantwoordeliik Bestuur gekozen, bestaande uit de heeren P. J. van Wielink,
voorzitter, C. H. F. van Heusden, secretaris; mej.
Joh. Becker,
p enning meesteresse en de heeren E. D.
Ganzevoort en W. jelsma, plaatsverv. bestuursleden.
Op den 2en October 1906 werden de statuten en
reglementen door de vergadering aangenomen en va,n
lien datum of dagteekent de oprichting onzer vereenig
ing% Den 13en van dezelfde maand werden statuten
en reglementen door den President van Politie te
Berlijn goedgekeurd. Onze pogingen om eene Zelfstandie Afdeeling van het Alg. Ned. Verbond te worden, mochten slagen en door brief van 12 Dec. 1906
werd ons bekendgemaakt, dat de statuten en re lementen door het Hooldbestuur in zijne vergadering
van 8 Dec. 1906,gehouden te An,twerpen, goedgekeurd waren, en onze vereeniging als Zelfstandige
Afdeeling toegelaten was. De eerste commissarissen
van toezicht werden benoemd in de vergadering van
6 Nov. 1906: het waren de heeren A. Brou wer, W.
F. van Heusden en J. van Staalduinen. Zoo had
de vereeniging reeds in 1906 veel bereikt. Waren het
evenwel alleen vergadering,
en die ons toen te zamen
brachten ? Geenszins. Onvergeten zullen de genoeglijke
Dinsdagavonden blijven voor hen, die zoo vaak in ons
eerste vereenigingslokaal om den disch geschaard waren. Hoeveel avonden werden daar niet door gezellige en leerrijke voordrachten gesleten. Wij herinneren
aan het eerste nationale feest, 't welk ons op den
31en Augustus 1906 zooveel genot bracht. Hoe eenvoudig dit „Koninginnefeest" ook herdacht werd, zoo
getuigde toen elke gelaatstrek van die schare Nederlandsche mannen en vrouwen van voldoening. Dan
denken wij aan het St. Nicolaasfeest van 5 Dec,. 1906,
't welk door niet minder dan twee en viiftig volwassenepersonen en acht kinderen bezocht was. Ja, het
laatste halfjaar van 1906 was voor de vereeniging
voorspoedig. In dien tijd reeds bereikten wij een ledental van drie en twintig, waarvan echter nog vier
leden voor den 31en December zich afmelden; twee
daarvan we ens vertrek naar elders.
Reeds in 1906 werden de wekelijksche bijeenkomsten
druk bezocht, maar in 1907 steeg het aantal bezoeksters en bezoekers in ruime mate. Ook het ledental
step en
en in 1907 werden niet minder dan „vier en
dertig" nieuwe leden opgenomen. Het zoude zeker een
genot geweest ziin, wanneer we daartegenover geen
leden van de ledenlijst hadden moeten afschrifven.
Achttien leden bedankten in 1907 voor het lidmaatschap, ten deele we ens vertrek naar elders, ten deele
we ens gebrek aan belangstelling. Het is een zware
taak om het een ieder naar den zin te maken; dat
moest het Bestuur ook vaak ondervinden. Het is evenwel steeds den we g opgegaan, dien het bij de oprichtin g' voor oogen had. Men wist vooruit, dat de tegenstand niet zoude uitblijven en dat menigeen niet verder met ons wildegaan, maar door manmoedig standhouden, bereikte de vereeniging meer dan men gedacht had, dat bewijst de toename van het ledental.
In Febr. 1907 vond er een Bestuursverandering
plaats door het aftreden van den heer E. D. Ganzevoort in wiens plaats de heer W. F. van tie
g
ekozen werd.
Hoegezellig ons eerste clublokaal in de Dircksenstrasse ook was, toch moesten wij het spoedig' verlaten omdat de ruimtevoor ons te kleingeworden
was. Men besloot een nieuw „Tehuis" te zoeken, hetwelk spoedig gevonden was in de Sophienstrasse 17/18,
in ons tegenwoordig vereenigingslokaal. Op Woensdag den 27en Febr. 1907 hielden wij hier onzen intocht en wel in de Turnerzaal. Gezeltig was die
avond in ruime mate, vooral door de medewerking
van mej. A. G. de Leeuw (Geertruida Carelsen), die
uit hare werken eenvoorlezing hield. Ten gehoore
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werd gebracht „Te Kleiwijk" uit Noord-Hollandsche
Vertellingen.
Reeds den 24en Maart werden we wederom opgeroe en om een feestdag le herdenken. Aan de oproeping door de feestcommissie gedaan, hadden een veer•
tigtal landgenooten gehoor gegeven. Zij herdachten
op passende wijze den driehonderdsten geboortedag van
°wen zeeheld Michiel Adriaenszoon de Ruij*r. Dank
de medewerking van vele dames- en heerenleden, ‘ slaagden we uitstekend en was de voordracht van den heer
W. F. van Heusden hetglanspunt van den avond,
Voor het eerst werden then de aanwezigen door een
zangvoordracht van een mannenkwartet verrast, 't
welkuit de leden gevormd was.
Goedvoorgaan doet goed volgen, zegt het spreekwoord, want zie, in de vergadering van den 8en Mei
werd er besloten een zangkoor op te richten. Dit
kwam ook tot stand en wet under kiding van de heeren P. J. van Wielink en W. F. van. Heusden. Terzelfder tijd ontstond een letterkunde-club, doch helaas,
haar bestaan was kort.
Na eenige weken, van gezelligheid en werkzaamheden konden we wederom een feestdag herdenken.
Het was de 31e Aug. 1907, die ons tezamen riep
en door welken wij tezaam gebracht werden in eendracht en liefde voor Vaderland en Vorstin. Zestig
landgenooten waren dien avond vereenigd, en bovendiem telden wenog zes vertegenwoordigers van „ J on
Holland". Metg'oed gevolg kwam diit feest tot stand
en met uitstekenden uitslag werd het gevierd. Dit fees!
alleen deed tien leden toetreden. Dien avond zond de
vereeniging een huldigingstelegram aan Hare Majesteit, waarop de voorzitter den volgenden dag' een
dank-antes rd ontving.
In de Nov.-verg'adering vond de verkiezing van het
Bestuurplaats voor het jaar 1908. Met eenige wijzigin werd het herkozen. De voorzitter, de heer P. J.
van Wielink, wenschte voor deze betrekking niet meer
in aanmerking te komen en zoo werd de heer W. F.
van Heusden tot voorzitter benoemd, terwip. de heer
P. J. van Wielink alsplaatsvervangend bestuurslid in
het Bestuur bleef. Den 4en December werden tot commissarissen van toezicht, volgens art. 14 der statuten,
• bertoemd, de heeren P. van Bergen, M. Polak en W.
Umbreit.
In 1907 werden twaalf leden- en negen bestuursvergaderingen ehouden. De ledenvergaderingen werden in 'tgeheel door 171 leden bezocht, alzoo in
doorsnede elke vergadering door 14 ledert. Wanneer
men het ledental der vereeniging in aanmerking neemt,
dan zal men toe even dat het bezoek talrijker had
tnoeten zijn. Daarentegen waren de bijeenkomsten veel
beter bezocht en telden we op een October-Woensdagavond 52 dames en heeren.
Zoo bereikte de vereeniging „Het Hollandsch Ciezelschap te Berliin", dat vele hier wonende land enooten een nauwere aaneensluiting zochten en vonden en dat !evens weer bij velen de sympathie voor
vaderland en moedertaal levendiger werd. Voorts vonden drie landgenooten door bemiddeling onzer vereeniging een werkkring; twee vonden nun levensgeluk en besloten later in den echt te treden.
Zoo fade dan de vereeniging op den 31en Dec.
1907, 35g'ewone, een begunstigend en 5 buitengewone leden.
Over dengeldelijken toestand der vereeniging zal onze
pentungmeesteresse mededeeling doen en daaruit zal u
blijken, dat we ook spaarzaam huisgehouden hebben.
Als slotwoord wenschte iknog te zeggen, dat mine
bewering aan het begin van mijn verslag gedaän, zeker niet !e voorbarig was en dat we getroost de toekomst tegemoet kunnen gaan, wanner de veruere
ontwikkeling gelijken !red houdt met die van 1907.
Dit ligi hoofdzakelijk in de macht van de leden. Werken ziji met het Bestuur hand in hand, zorgen zij
voor nuttige en. gezellige afwisseling, zoo zal zeker
elk landgenoot in onze vereeniging een plaats der rust
en der verademing vinden.
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Moge het ons in 1908 aan hulp, kracht en guile
bijdragen niet onitbreken.
De Secretaris,
C. H. F. VAN HLUSDLN.

Boeken-Commissie.
Adres van den 1e Secretaris :
206 Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Adres voor toezending van
boeken : Boekenhuis, 63 van
der Duynstraat, Rotterdam

De Boeken-Commissie werd dezer dagen verrast
door eengift van f 10.—, door een ongenoemde uit
Groningen voor „haar schoon doel". De onbekendegexier kan zich verzekerd houden, dat deze verrassing haar bijzonder welkom was. Hartelijk dank! ...
Zulke dingen sterken cnze handen en onzen moed...
Wij an en al weer heel wat boeken. En overal
vandaan. Ook daarvoor dank aan de gevers!
* **

Het Jaarverslag weird door ons de heele wereld
over gezonden: o. a. aan alle Vertegenwoordigers en
Zelfstandige Afdeelingen. Mede hieraan danken wij zeker een aanvraag' om bceken uit Egypte (voor de Nederlandsche werklieden aan 't Suez-kanaal bij Ismailia) en een uit Swakopmund, D. Z. W. A., ook voor
eenige Nederlanders.
Ook de Legatie-wacht te Peking komt aan de beurt.
* **

Bij zoox,eel, dat ons tot groote erkentelijkheid en voldoening stem! blijft 't ons een oorzaak van minder
opgewektheid, dat zooveel Afdeelingen nimmer taal of
teeken van zich doen hooren. Hoe is 't loch mcgelijk,
dat zulke menschen zich niet eens op de ho p to laten
stellen van ons werk, om eerst dan zich terug te trekken, voor 'tgeval zij er zich niet toe opgewekt gevoelen ?... Geld! ook hier niet: onbekend maakt onbemind ? Weten zij wel, dat ons werk niet alleen krachtig de propag'anda voor 't A. N. V. steunt, maar dat
er niet weinigen zijn, die — hoewel om verschillende
redenen Been lid van cns Verbcnd — de BcekenCommissie met alle ma c h t steunen ? Hoe komen dan zooveel A. N. V.-ers tot die bedroevende
mate van ornerschilligheid ? Want onze arbeid voor
Nederlanders „in verstrooiing" wordt met den dag
uitgebreider — en wij mo eten allen kunnen
het en!... Laten wij 'I u toch eens mogen komen
uitleggen: u zult overtuigd worden! !...
* **

Exemplaren van 't laatste Jaarverslag blijven bij ondergeteekende beschikbaar.
De le Secretaris,
R o t t e r d a m, 9 Juni '08.
VAN EVERDINGEN.

Noord-Nederland.
Bezienswaardigheden in Noord-Nederland.
(Inzendingen voor deze rubriek worden drivgend
verzocht door de Afdeeling Stannerkeer, Javastraat
CO, Den Haag).
17-19 juli: Wielrijdersfeesten van den Alg. Nederl.
Wielrijdersbond te Haarlem. (18 juli) . Ommegang,
voorstellende het toerisme door alle eeuwen.
16-25 Juli: Nationalephotographie-tentoonstelling
te Zeist.
24-26 Juli: Intern. honden-tentoonstelling !e Z utphen
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VAN DE AFD. STAMVERKEER.
Lustrumfeesten te Delft.
29 Juni-4 Juli 1908.
Over eenige weken zullen te Delft de feesten plaats
hebben ter herdenking van het 60-jarig bestaan van
het DelftschStudenten Corps. Vooral merkwaardig
zijg deze lustrumfeesten van de Noord-Nederlandsche
studenten *) daar zij in karakter zoo geheel verschillen van soortgelijke herdenkingen aan vreemde inrichtin en van Hooger Onderwijs.
Daar toch bestaan de fees en gewoonlijk uit een
simpele verkleedpartii van studenten zonder verder
eenige aantrekkelijkheid voor buitenstaanden; hier in.
Nederland een feestweek met verschillende hoofdmomenten waarin ieder student die eenrol vervult, hetzij in den optocht, hetzij een of ander spel; zich
geheel inleeft in de toestanden van den tijd Welke
door de feestweek wordt voorgesteld. `Dan is het niet
een feestweek alleen voor de studenten, maar leeft
een root deel van Nederland mee enkomen van
verre oorden menschen naar Delft om het schoons

met ern'aast een stalling voor de 22 eigen paarden
der tournooiridders,herauten en pages.
Van 4 Mei of wordt op een terrein dat daar o0
door de militaire overheid welwillend beschikbaar is
gesteld iederen dag en bij iedere weersgesteldheid
door degenen die aan het steekspel zullen deelnemen,
geoefend en ontvangen zij daar een soortg'elijke opleiding zooals de vroegere tournooiridders die ook genoten.
Waar reeds eenigszins is vooruit geloopen door te
spreken van een tournooi, dient hie vermeld te worden, dat in de feestweek zal worden doorleêfd de
tijd van Lorenzo de Medici **),. De hoofdpersoon Lorenzo de Medici, diegedurende deze week
dan ookgeheel beschouwd en behandeld wordt als
een werkelijke Lorenzo die over Florence gebiedt,
neemt ziin intrek in een huis, dat voor deze gelegenheid uitwen.dig zal worden vervormd om het aanzien
te krijgen van het Palezzo de Medici in Florence, en
welks vertrekken in Florentijnsche paleiszalen zullen
worden veranderd.
Als onmiddellijke omgeving van den hoofdpersoon
heeft men zijn hofhouding, waarin ook enkele jonge
meisjes zullen fungeeren als hofdames van de beminde van Lorenzo, van Lucretia Donati.

LUSTRUMFEESTEN TE DELFT.
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dat hun te zieni zal worden gegeven, te bewonderen.
De burgerij van Delft vormt langen tijd van te voren „buurtcommissies" die elk hun eigen wijk zullen
versieren in den trant van den uitgekozen tijd, waardoorgedurende de feesten de stad een eenig' aanzien
krijgt.
Ter voorbereidin van een lustrum wordt ongeveer een J.
van te voren een maskerade-cotnmissie
gekozen, die de opdracht heeft uit te maken, we lk
onderwerp het meest geschikt is om te worden voorgesteld; waarna later een feest-commissie wordt benoemd om in samenwerking met de voornoemde cornmissiede zaken verder te regelen.
Het feestterrein met feestgebouw is de Stads-Doelen.
Door een contract met degemeente heeft het D. S. C
gedurende de lustrumweek en den tijd noodig voor het
aanbrengen van versieren en e. d. de vrije beschikking
over de Stads-Doelen met tuin. Voor het dit jaar te
houden steekspel heeft men daarbij nog een terrein
moeten zoeken. Hiervoor is een stuk van de Markt gekozen
Daar verrijst een tribune met pl. m. 2000 plaatsen
*), Het D. S. C. dat de meeste studenten der Techn.
Hoogeschool omvat (zonder onderscheid van politieke
ofgeloofsrichting) herdenkt evenals de meeste Corpsen der andere Noord-Nederlandsche Hoogescholen
elke afgesloten reeks van 5 'a en van zijn bestaan
door een Maskerade.

De artistiekeleider der feesten zal zijn de bekende
schilderHenricus uit DenHaag, aan wien reeds
eervige maanden geleden werd opgedragen het maken
van teekeningen der costuums, opdat ieder in de gelegenheid zou zijn een hem geschikt voorkomend costuum te kunnen kiezen. Ins 't geheel zal de optocht
uit ongeveer 150 personen bestaan, zoowel tepaard,
als le voet. Daaronder behoort een koor, datgedurende den optocht verschillende liederen ten gehoore
zal brcngen.
Aan de costuums is ditmaal bijzondere zorg besteed, vele stoffen zijn voor deze bijzondere gelegenheld volgens be aide aanwijzingen geweven.
Zeer zeker zal dit er toe bijdragen om deze optocht te doen zijn een der meest schitterende, waarmade ooit een lustrum is gevierd. Het ontwerpen en
inrichten der feestzaal werd aan Henricus en Toon
Dupuis opgedragen, welke de tegenwoordige groote
concertzaal van de Stads-Doelen zullen herscheppen in
een Florentijnsche feestzaal.
Aan een der korte zijden der zaal is een terras
gebouwd; met een kijk op het schoone Fiesole,• waar**) De Maskerade-commissie liet hierover een kenrig boekje verschijnen, waarin dezen tijd geheel wordt
behandeld.
ingen. f 0.60, ingeb. f
Deportretten in dit artikel zijn nit het boekje, uitgegeven bij den heer Waltman te Delft.

1G5

NEERLANDIA.
op een gebarenspel zal worden opgevoerd, zooals
dat aan Lorenzo's paleis meermalen werd gegeven.

wanneer de scheidsrechters hunneplaatsen tegenaver
deKoninklijke loge hebben ingenomen, zal nieuw
bazuingeschal het begin van het steekspel aankondigen.
Twee aan twee zullen de geharnaste ridders in de
arena binnentreden om zich met elkander te meten,
en te trachten hunne lansen door een forschen stoat
op den tegenstander te breken. Diegene, die zijn lans
op het harnas van den tegenstander breekt, zal overwinnaar zijn. Wanneerdan nog alleen Lorenzo en
een andere ridder zullen zijn overgebleven dan zal
Lorenzoook in dezen laatsten kamp ander het gejuich der toeschouwers als overwinnaar zegevieren.
Behalve dit steekspel zal den deelnemers aan de
feestweek een meer ernstig spel worden voor oogen
gevoerd. Dit is het reeds vroeger genoemde Mimenofgebaren-spel.
Dit Mimen.spel, waarvoor de Nederlandsche
dichter P. C. Boutens de verzen heeftgemaakt; waarvoor de camponist Koeberg de muziek componeerde
en waarvan de regie is opgedragen aan den bekendenRoyaards en Henricus, zal eenig zijn in de rii
van tooneelspelen, die ooit in Nederland zijn opgevoerd en het is daarom zeer zeker wel vermeldenswaard, dat Delftsche studenten tot het opvoeren van
dit snort spelen den eersten stoat zulien geven. Hetgeen in dit Mimenspel ten tooneele zal worden gebracht, heeft betrekking op het leven van den Griekschen wijsgeer Plato van wien Lorenzo de Medici
eengroot vereerder was. De te zegigen verzen aienen
am in het le en 5e tafreel dean van zaken duidelijk te maken, terwill gedurende het geheele spel de
muziek zich zal latenhooren.

Lorenzo de' Medici.

Na den Maskerade-optocht, die zal plaats hebben
gedurende den middag en den avond van den 30en
Juni, op welken dag zich de schitterende stoet van
Lorenzo met vele Florentijnsche edellieden en ridders
Tangs Delrit's grachten zal bewegen om ieder toeschouwer in verrukking te brengen over zooveel pracht,
zal het hoogtepunt van de feestweek op Donderdag
den Zen Juli bereikt warden.
In den namiddag van dezen dag zal het Florentijnsch Steekspel worden gehouden, zooals Lorenzo dat Bens voor zijn beminde Lucretia Donati
heeft gegeven en dat getrouw zal worden nagevolgd,
volgens de gedichten van den Italiaanschen dichter
Pnlci, die dit tournooi heeft bezongen.
Zeer veel luister zal aan dezen namiddag worden
bijgezet doordat H. M. Koningin Wilhelmina; Z. K.
H. Prins Hendrik en H. M. de Koningin-Moeder,
Hunne toezegging hebben gedaan om dit steekspel
met hunne tegenwoordigheid te vereeren.
Zijn de vorstelijke personen in de voor Hen bestemde loge, gelegen in een der lange zijden der tribune, gezeten, dan zullen fanfares de aankomst van
Lucretia verkondigen.
Dan zal Lucretia door een der zware pooren het
terrein binnentreden, voorafgegaan door twaalf zmgende bloemenmeisjes, waartusschendoor een aanial
bloemenstrooiende jongentjes zich zullen bewegen.
Daarachter zullen volgen enkele chevaliers en herauten, de scheidsrechters, die in lastige gevallen zullen beslechten aan wie de overwinning moet worden
toegekend, de geestelijken, die het terrein zullen wijden. Dan komen de ridders, die zoo straks zullen deelnemen aan den tramp om voor hun heer en meester
blijk te geven van hunne behendigheid en wordt de
stoet gesloten door Lorenzo, die met uitbundig gejuich wordt ontvangen.
Wanneer Lucretia met hare hofhouding en bloemenmeisjes in de voor hear bestemde loge gezeten is,

Lucrezia Tornabuoni.

Gedurende de geheele feestweek zullen vender iedereit middag muziekuitvoeringen plaats hebben op het
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feestterrein, terwip des
avonds aldaar de verschillende ball en tuinfeesten
gegeven zullen worden
door Corps en CorpsVereenigingen.
Aan het eindegekomen
ziinde van een overzicht
van het een er in de feestweek zalgedaan worden,
hoop ik, dat het bij velen
een opwekking moge zijn
om zich een of meerdere
dagen der week van 29
Juni-4 juii 1908 naar Delft
te begeven, om daar in
verrukking te komen over
het vele schoons dat er te
zien zal wordengegeven,
en moge het verder strekken om overal waar A.N.V.
leden wonen, dus ook in 't
buitenland, den naam van
ons Nederland, van zijn
studenten-corpsen, en in 't
bijzonder dien van het
Delftsch Stndenten-Corps
hoog te houden.

Voor A. N. V. leden
buiten- en binnenland),
welkegedurende de I ustrumweek Delft wenschen te bezoeken,
zijnalle mogelijke inlich-

tin en te bekomen bij ondergeteekende, terwijl hi'
ook desverlangd gaarne
plaats zal nemen en logies
bespreken.
Met het oog op den
korten beschikbaren tijd
wordt aanbevolen, aanvragen om inlichtingen ten
spoedigste in te zenden
aan
J. W. STORM VAN
's GRAVENSANDE,
Markt 14, Delft.

Programma
der voornaamste
feestelijkheden:
Dinsdag : 's middags en
's avonds : Optocht.
Woensdag: 's middags :
Mimenspel.
Donderdag : 's middags :
Florentijnsch steekspel.
Vrijdag: 's middags: Florentijnsch steekspel.
Filippino Lippi.
(Florentijnsch schilder).

Vrijdag: 'savonds: Mimenspel.
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Sneeker zeilwedstrijd.
Nu het zeilseizoen weer geopend .is en onze wedstrijd weer in 't verschiet ligt (dit jaar zal hi' gehouden worden op Woensdag 19 Augustus), grijp ik
gaarne de gelegenheid aan, mij door den verkeerbezorger alhier as den am jets over lien wedstrii'd in dit blad mee te deelen, in de hoop, dat daardoor menig buitenlandsch en ook binnenlandsch A.
N. V. lid worde opgewekt, om dit feest te aan bijwonen. Het is toch van algemeenebe
kendheid, dat
de jai rliiksche zeilpartij op het Sneeker Meer een van
de belangrijkste sportgebeurtenissen in ons land is en
steeds geweest is. En thans zoo mogelijk nog meer
dan vroeger, omdat sends 'n paar j aar onze vereeniging
eeft
verzet
en
a
haar
bkens
h niet allcen laat zeilen
volgens de bepalingen der Verbonden Zeilvereenigingen
in Nederland en Belie maar ook heeft ze aan haar
wedstrijd verbonden 'n manoeuvreer-wedstrijd van
motorbooten.
En tech is onze wedstrijd niet de belangrilkste in
ons land. Wanneer men b.v. daarmee eens vergelijkt
de wedstriiden, die gehouden warden door de „Kon.
Ned. Zell- en Roei-Vereeniging" en door „Het Y" te
Amsterdam of door de „Kon. Marine-Jachtclub" te
Willemsoord, dan springt al dadeliik in het oeg, dat
daar veel meer aan den wedstri'd zelf ten kosie wordt
gelegd, dat deze als zoodanig hooger staat dan die te
Sneek. En trots dat hebben ze lang niet die vermaardheid, trekken ze niet half zoo veel vreemdelinen.
Hoe komt dat ?
Het antwoord lit voor de hand. Daar is eerstens
de schilderachtige omgeving. Kent gij Friesland, lezer, ktnt gij onze plassen, omNst door lachende oevers, die met dorpjes en boerderijen bezaaid zijn,
overstolpt door kleurrijken hemel ? Stel u voor in zulk
'n omlijsting 'n ge-wir-war van schepen, groot en
klein, wapperend en flapperend van dundoek en zeilen, door nauwe vaarten eerst, dan zich verspreidend
op ruimer terrein, maar nag altijd 'n volte gev end
van vaartuigen; stoombooten bij massa's, statig, zwart
van menschen, drijven daartusschen; ze hebben dorpsfanfarecorpsen aan boar en vroolijk klinkt de muziek; en als kleine torpedojagers vliegen door dat
schepen-gewoel, zwaaiend en zwenkend door hceken
gaten, de rappe motorbootjes. Deze alle komen om
te zien naar den wedstriid; ze maken tochtjes over
„de" Meer, of zoeken 'n mooie ligplaats, van waar
zegced kunnen zien.
De meesten echter scharen zich om het hoofdkwartier der directie, de „Roekoep011e" 'n eilandje mid-.
den in het miner waar ook de jury op haar „Kraaienest" ijverig den stand van den wedstad goteert en
semen geeft aan de mededingende vaartuigen. En ondertusschen 'a en deze maar al „de" meer in 't rond
langs afgebakende baan. Soms gaan ze verloren in
de schepen-massa, doch spoedig zie je ze weer opduiken, kenbaar aan hun sober uiterlijk en hun hootuigage. En dat schepengewoel voor en na en tijdens den wedstrijd maakt zulk 'n overweldigenden indruk, dat de schrijver van „Brieven uit de Hoofdstad" in de Leeuwarder Courant verleden jaar uitriep,
Hoch binnens- Hoch buitenslands ooit zoo iets gezien
te hebben.
Maar er is nog 'n andere reden, waarom onze
wedstrijd zoo populair, zoo alom bekend is.
Dat is, omdat het 'n volksfeest, op en top 'n yolksfeest is. Hardzeil-dag is bij ons aan het vermaak gewijd. Zaken staan stil, winkels zijn gesloten, ieder,
die maar eenigszins kan, krijgt vrij af. Want het valt
ander ceders here den wedstrijd bij te wonen. .Daar
zijn een tribunes opgericht, waar je teen hoogen
prijs 'n plaats kunt bemachtigen. Neen, voor 'n bagatel brengen stoombootzn je van en naar het terrein, en je helot dan nog 'n m poi tochtje bovendien.
En daar ginder, op 'n rooter eiland, vlak bij den
wedstrijd wacht u 'n landelijke kermis; en het daar
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'ngejoel en gejuich clett het is, of heel Friesland op
dat kleine plekje rod zijn zonen en dochteren hecit
losgelaten om te genieten van het water, dat hen electriseert en opwindt tot zorgelooze vreugde.
Zie, dat moet het zijn wat ons feest voor vreemdelinen zoo echt, zoo indrukwekkend maakt, de cmgeving, de ornlijsting van den wedstrijd, nog meer
dan de wedstrijd zelf. En ik geloof niet, dat ooit iemand, die 'n verren tochtgemaakt heeft, om dit te
zien, daarover berouw heeft gehad. Vol vertrouwen

durf ik dus hen, die in Augustus ons land zullen
bezoeken, aanraden, om den 19 Augustus te bestemmen voor Sneek.zullen zeker niet onvoldaan
over wat zij daar te zien krijgen, huiswaarts keeren.
Volledigheidshalve wil ik er nog bijvoegen, dat de
directie dit jaar op den zeildag twee leden-booten za 1
laten varen, waarop vreemdelingen plaats kunnen krijgen voor f 1.50 met inbegrip van toe 'an tot het
feestterrein(Directie-p011e).
TH. DOKKUM,
Secretaris der Zeilvereeniging „Sneek".
Sneek.

alt
Van de Afdeelingen.
Stud.-Afd. Groningen.
De heer S. Scholtens, Secretaris, schrijft:
StudentenDinsdag 5 Mei j 1. werd de Cronin
Afdeling van het Alg. Ned. Verbond opgericht.
Nadat in 't begin van het jaar Mr. B. ten Bruggen
Cate, Secretaris van het Kollege van Kuratoren op
het ontbreken van een Stud.-Afd. aanI onze Hogeschool
en op de mogelik nadelige gevolgen, die zulks met
en had gewezen, werd door
zich zou kunnen breng,
enige studenten het initiatief tot stichting van een Afdelingi genomen.
Haewel mengering sukses vreesde, was het resultaat van de bijeenkomst op 5 Mei toch zeer bevredigend te noemen. Ongeveer 30 leden, waaronder 2
dames traden als lid toe, terwijl er een niet geringe
kans bestaat, dat ditgetal spoedig vergroot zal word(n.
Degoede uitslag is voor een groat deel te danken
aan den beer A. Welcker, erelid van de Leidse Stud.Aid., die zich bereid verklaarde het doel en streven
van het Alga Ned. Verbond in 't algemeen en de
in 't biezonder uiteen te zetten.
Su
Het
Het bestuur is als volgt samengesteld:
A. C. J. A. Greebe, voorzitter; S. ScholtensViadukt 3), secretaris; W. J. H. Dons, penningmeester.
***

Wageningen.
De Secretaris schrift:
7 Mei j.l. werd door studenten aan de Rijks Hoos ere Land-, Tuin- en Boschbouwschool opgericht de
Wageningsche Studenten-Afdeeling van het A. N. V.
met aanvankelijk 24 leden. Het voorloopig bestuur

NEERLANDIA.

108

wordtgevormd door de heeren G. van Lelyveld,
voorzitter; G. B. C. van der Feen, schrijver; C. W.
A. deJongh, penningmeester; T. D. Schaly en J. W.
C. Tichler, raadgevende leden. Aan dezen zijn de
voorbereidende werkzaamheden opgedragen.
De Wageningsche Studenten-Afdeelidg — instemmende met het doel en streven van het A. N. V. —
hoopt dat het Verbond, door het toetreden van hen,
die zich bezighouden met den land-, tuin- of boschbouw, hare bemoeiingen voortaan ook zal kunnen
uitstrekken op het gebied van deze takken van yolkswelvaart. Het kan dit doen, door de belangen van
den Nederlandschen landhcuw in het buitenland te
behartigen, door land-, tuin- en boschbouw beoefenende Nederlanders en stamverwanten in den vreemde
met raad en daad bij te staan, kortom alles te doen,
wat kart strekken tot verhooging van den bloei van
den Nederlandschen landbouw.
In het bijzonder wil de Wageningsche StudentenAfdeeling Zuid-Afrikaanders, Zuid-Nederlanders en Indiers opwekken tot het bezoeken van hare onderwijsinrichting deRijks Hoogere Land-, Tuiti- en Boschbouwschool.
Verder hoopt zij bij een eventueelen tweeden druk
van de list van Nederlandsche studieboeken met de
andere StudentenWdeelingen samen te werken, opdat ook de titels van studieboeken op het gebied van
land-, tuin- en boschbouw daarin worden opgenomen.
***

Naar Edinburgh.
Versiag van het bezoek, aan de Zuid-Afrikaansche
Unie te Edinburgh, gebracht door de afgevaardi den der Leidsche Studen-Afdeeling van
het A. N. V.
Door de LeidscheStudenten-Afdeeling van het Alg.
Ned. Verbond, belast met de eervolle opdracht, haar
te Edinburgh bij de Zuid-Afrikaansche Unie te vertegenwoordigen, achten wij het een aangename plicht,
verslag te doen van ons bezoek.
De Universiteit van Edinburgh telt een 4000-tal studenten van verschillende nationaliteiten, in hoofdzaak
Schotten. Onder hen zijn 84 Zuid-Afrikaanders, voor
verreweg het meerendeel Hollandsche Afrikaanders.
Van die 84 studeeren er 81 in de medicijnen, de 3
overbliivende voor ingenieur. Juristen zijn er — met
het oog op het Schotsche recht, dat aan deze Hoogeschool onderwezen worth — niet.
Grootendeels lid van de Edinburgh University Union, welker lidmaatschap voor alle studenten openstaat,
en welke een reusachtig gebouw bezit met vergader-,
eet-, biljart-, rook-, leeszalen enz., worden deZuidAfrikaanders onderling' vereenigd in de „South-Atrican Union", een societeit van meer intiemen aard.
Aan de wanden veel herinneringen aan hun geliefd
Zuid-Afrika;portretten van hun groote mannen, photographieen van hun dorpen enz. In deze Unie was
het, dat wij een zestal dagen getuige mochten zijn
van het studentenleven onzer Kaapsche, Transvaalsche en Vriistaatsche stamverwanten.
Hier hood zich ons degelegenheid, om
betrekkelijk korten tijd met velen hunner kennis te maken.
Doel onzer zending' was, nadere bekendheid te geven aan het wezen der Leidsche Vacantieleergangen.
Want alleen onbekendheid met het doe en de inrichtins ervan kon de oorzaak zijn, dat Lainburgh tot
nu toe in zoogeringen getale op deze leergang'en vertegenwoordigd was. Deze meening van ons Afdeelingsbestuur was bevestigd door Dr. C. P. Theron,
die te Leiden verklaarde, dat ongetwijfeld veel meer
Afrikaanders ook uit Edinburgh — naar Leiden
zouden komen, indien ze maar beer over de leergangen ingelicht waren.
Zoo hebben wij dan getracht, wat meer licht te
verspreiden. Want inderdaad bleek ons, dat geheel
onjuiste gedachten omtrent onze leergangen voorzaten. Wii vonden g'elegenheid, met vele Afrikaanders

persoonlijk over de zaak te spreken, loch weldra
bleek ons, dat wij op deze wijze bij lange niet alle
leden der Unie zouden kunnen bereiken.
Doch de Unie kwam ons hier tegemoet en zette
de kroon op het werk harer gastvrijheid, door ons
het voorrecht te verieenen, in hare vergadering het
woord te mogen voeren.
Deze vergadering had plaats Vrijdag 8 Mei, De
eerst-onclergeteekende hield cen rede over de grondgedachten van ons Verbond en over de voorgeschiedenis der Leidsche Vacantieleergangen; de tweede vulde dit aan en voerde het woord over het Alg. Ned.
Verbond, zooals zich dat in daden uit en verder over
de inrichting der Leidsche Vacantieleergangcn. Vooral werd de aandacht er op gevestigd, hoe de colleges
— schoon op zich zelf reeds aangenaam en belangrijk — slechts een klein onderdeel uitmaken van de
geheele instelling. Hoe het doel veel ruimer is: „kennismaking met land, yolk en studentenschap van
Noord-Nederland". Hoe dit doe) word bereikt .(b.v.
door als reel aan te nemen het stelsel van htnsvesting op studentenkamers; door de gastvrije ontvangst
op de studenten-societeit, door de gezellige bijeenkomsten, door de talrijke en zorpuldig voorbereide uitstapjes). Gewaagd werd van de aangename medewerking, door andere Afdeelingen verleend; van de geringe kosten, kortom van de tallooze voordeelen, die
het volgen van een leer an heeft boven het reizen
op eigen gelegenheid, daar men dan buiten het yolk
built staan, in stede van in zijn wezen door te dringen.
Ten slotte werd de leer 'an beschouwd als
van het Verbond, dat niet beoog,t Noord-Nederland
te dienen, maar alle deelenvan den Nederlandschen
slam, het Verbond, dat bij die deelen weer het 1.....ewustzijn wil kweeken van de hoogere eenheid.
Metgroote voldoening xermelden wij, dat een 9-tal
Afrikaanders als lid toetraden. Wij . houden ons overtuigd, dat zij een krachtige aanwinst zullen blijken
voor 't Verbond, dat wij gelukwenschen met rieze
nieuwe leden.
Alvorens ons verslag te eindigen nog enkete „at
drukken van indrukken . Wij hebben Edinburgh verlatendankbaar, en met hoop in 't hart.
Dankbaar voor veelgastvrijheid, ons door de Unie
en haar leden betoond. Dankbaar ook, omdat wij er
den toestand veelgunstiger vonden dal wij hadden
durven ho n: wij vonden er een 'krachtige kern van
zelfbewuste Afrikaanders, dieniet opgaan in hun
geving, die onder elkander niet Engelsch spreken,
maar Afrikaansch. Datgeeft hoop voor de toekomst.
Dankbaar zijn wij ten slotte ook, dat ons bezoek
ons weergesterkt heeft in de overtuiging, dat wif
Afrikaanders en Hollanders bij nadere aanraking elkaar toch zoogoed begrijpen.
Wat nu de leer an betreft, in September zullen
de resultaten blijken, Aileen dit weten wij: Wij hebben bij velen verkeerde denkbeelden weggenomen en
onderscheidenen hebben ons verklaard, dat een bezoek
aan Leiden hun zeertoelachte. Wij hebben te Edinburgh banden van vriendschap met de Zuid-Afrikaansche studenten aangeknoopt. Mogen die door een
teg'enbezoek aan Leiden versterkt worden. Dat is
onze oprechte wensch.
Thans ziin wij aan 't einde van onze tack gekomen. Een woord van dank aan deLeidsche StudentenAideeling van het Alg. Ned. Verbond voor het vertrouwen, in ons gesteld, zij het slot van ons verslag.
Mr. A. H. VANOPHUYSEN.
H. C. LEEMHORST,
Voorzitter der Leidsche Stud.-Afd.van het A. N. V.
Leiden, 13 Mei 1908.

leder lid brenge jaarlijks ten minste twee,
nieuwe leden aan r i
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Zuid-Nederland.
Uit onze Takken.
A a 1 s t. Devoordrachten van Hooger Volksonderwijs werden voortgezet en hadden steeds veel bijyal.
Traden achtereenvolgens als sprekers op: de beer
Dr. Is. Bauwens met „Het dichterlijke en het wezenlike in de lijkverbranding en lijklxgraving"; de heer
Dr. Leo van Puyvelde, die handelde over „Het
Vlaamsch Tooneel in de middeleeuwen" en een aantal mooi gekozen lichtbeelden daarover aanschouwengaf; de heer Julius Libbrecht, uit Lokeren, die
zijn publiek een blik slaan in zijn studie over
„Aardkunde" (met lichtbeelden) ; de heer Omer Van
der Haegen sprak nog ten slotte „Over adellijk en
burgerlijk leven in de middeleeuwen", waarmee deze
tweede reeks ten einde liep. Na deze voordracht bedankte de heer Hallaert de opgetreden sprekers voor
hunne bereidwilligheid, alsmede de getrouwe toehoorders die, het is te hopen, steeds hun ondersteuning
aan het werk der Hoogeschooluitbreiding' zulkn verleenen.
Op 28 Maart hood de Letterkundige Alcieeling aan
hare leden een feestzitting aan, waarop de heer Lodebert,
wijk
Hervoorzitter van Tak Lokeren, over het
leven en de werken van Helene Lapidoth—Swarth
handelde. Allen lof verdient ook de uitvoering van de
andere nummers van hetprogramma. Mevr. Clarijs—
Wellekens droeg op uitnemende wijze „Het lied van
de Zee" van H. Swarth en„Heer Halewijn” voor.
Zeer in hun schik waren, ook de talrijk opgekomen
leden met het spel en den zang van de dames J.
Bomon, A. De Nul, J. Praet, P. Van Herreweghe en
van de heeren Arthur Ghijsbrecht en Isidoor Hallaert.
In een volgende gewon.e vergadering sprak de heer
Theophiel Praet over „Rubens en de Vlaamsche
School".
Ant we rpe n. Op 23 April traden in de mooie
zaal van het Kunstverbond de heer en mevr. FrederikRompel (Dordrecht) en de dames Grossouw
(Amsterdam) en Krak (Den Haag) met een ZuidAfrikaansch programma op. Het was de eerste maal,
dat men te Antwerpen in de gelegenheid was om
kennis te maken met voortbrengselen van de ZuidAfrikaansche letterkunde.
De heer Rom el zette in een korte inleiding. den
stria dien het Zuid-Afrikaansch te voeren had uiteen engaf tevens bij, alle voorgedragen stukken en
liederen eenige ophelderingen. Men bewonderde algemeen het naleve en zangerige van die taal, terwij1
de goede wijze van voordragen van mevr. Rom el en
de mooie stem en voordracht van mej. Grossouw algemeenen en luiden bijval vonden, evenals de goede
pianobegeleiding van mej. Krak.
Charleroi. Op Zondag 15 Maart hield de heer
Fassotte van Brussel een voordracht over Aug. Vermeylen en de nieuwere Vlaamsche Beweging. Op zeer
bevattelijke wijze deed de heer Fassotte uitschijnen,
hoe noodzakelijk het voor de Vlamingen is, den strijd
een zuiver econmisch
terrein te slechten. Meer
p
op
en meer moet dat vaak overdrevene en al te bombastische dergeschiedkundige feiten als strijdwapen in
den hoekgezet worden. Op meer praktische en degelike gronden is nu de stria der Vlaamsche belangen
ontbrand. Eenige der meest boeiende bladzijden uit
Vermeylen's „Wandelende Jood", door den heer Fassotte voorgelezen, deden eens te meer het die aangrijpende van dit prachtige werk uitkomen.
Het laatste feest werdgehouden op Zondag 22
April. Een opkomst zooals nooit voorheen gezien was
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geweest. Ruim 40 tot 50 personen, het een gezien het
midden en de omstandigheden, voor dezen kring een
verblijdend feit 'nag genoemd worden. Door de dames
Billiet en Van Ruymbeke werden liederen en gedichtenvan Rene De Clercq op een prachtige wijze gezongen en voorgedragen. heer Lefevre hield voorof eenvoordracht over De Clercq zelve en gaf bij
elk voorgedragen gedicht er de oorspronkelijke aanleiding van, het een zeer veel bijdroeg tot den bijval
die alien te beurt viel.

Holland op zijn malst.
Voor een. paar dagen las ik in Mark Twain's kluchtig geschreven boek „The Innocents abroad" een passus, waarin de schrijver de Amerikanen over den hekel haalt,
die, wanneer zij in Europa reizen, hunne
taal niet meer willen herkennen. Hi' geeft het volgende
voorbeeld:
„Er zijn Amerikanen in Italie die waarachtig hunn.e moedertaal in drie maanden tijds vergeten hebben.
Ze kunnen zelfs hun adres niet meer in het Engelsch
in een hotel-register schrijven. Ik laat hier de bewijzen volgen, die ik woordelijk uit het register van
eenhotel in eene zekere Italiaansche stall opieekende:
L. Ainsworth, travailleur(hij bedoelde klaarblijkelijk reiziger) Etats Unis;
George P. Horton, et fil s, d' Amerique
Lloyd B. Williams, et t r o i s a m i s, v i l l e de
Boston, Amerique;
Ellsworth Baker, tout de suite de Fr a nc e,place de naissance Amerique, destination la Grand Bretagne".
Ergerdan deze kinderen van Uncle Sam, zijn: s-ommige Nederlanders die, in hun eigen lan blijken willengeven, dat zij het Fransch machtig' zijn, en
zichdan toch zoo belachelijk aanstellen dat, wisten ze
hoe er medegelachen wordt, ze tot over de ooren
rood van schaamte zouden worden. Zoo zag ik onlangs een visietkaartje, waarop een Nederlander zijn
rouwbeklag mededeelde aan een Belgisch vrieml, met
het woord: „Pour contrOler".
Advertenties als: „Vraagt reiziger of agent, bekend
met de branche engoed ingevoerd bij, de s oTide c l i e n t e l e" zijn al even bespottelijk.
Dankend voor deplaatsruimte.
Uw dw.,
H a s s e l t.
EM. VAN SOEST.

ZUID-AFRIKA.
Consul-Gen. Knobel.
Een Zuid-Afrikaander schrijft ons over den to enwoordigen Consul-Generaal der Nederlanden te Pretoria:
,Dis jammer dat die man we moet. Baje jammer.
Glo mij, hier was nog nooit so' konsul gewees nie.
Dis een man, wat iets voel voor sijn taal en nasionaliteit en wat daar trots op is, en wat daar voor
werk. Maar Nederland wil nou eenmaal 'n handelsmesien he, en ons sal horn, vrees ik, moetverlies".
Een ander Afrikaander ze t: „Daar was nag nook
een Hollander in Z.-Afr., die zoo Transvalers en Ho llanders tezamen wist te brengen. Wat kunnen wij
toch doen om hem hier te houden".

Het Ned. Tooneel in ZnidrAirika.
De letterlievende Vereeniging Ons Spreekuur te Stellenbosch, Kaap-Kolonie, die reeds Schimmel's Joan
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Woutersz en Napoleon opvoerde, zal nu Maaldrink's
Herodes ten tooneele brengen.
DeHo11. Afr. Toneel-Vereniging' te Pretoria heeft twee
oorspronkelijke Afrikaansche stukken in studie genomenu: een dramavan Jan F. Celliers, de dichter van
Die Vlakte, getiteld: Liefde en Pug en een tooneelstuk van J. Lub: Eenvoudige menschen.

Ned. muziek in Zuid- Afrika.
Een paar maanden geleden hebben wij een aantal
lied es van den Gentschen toondichter Ernie! Hullebroeck aan verschillende voorname Zuia-Afrikaanders
gezonden met verzoek ze daar in 't openbaar te laten
zingen, indien men ze er gtschikt voor vond. Van de
meeste hebben wij per keerende post opgetogen dankbrief is gekreg'ert. Net iets voor ons yolk, is de algemeene toon dezer mededeelingen.
Uit een, schrijven willen wij jets mededeelen:
„Ik het met grote ingenomenheid kennis gemaak
met die liedjes van meneer Hullebroeck en sal daar
werk van maak, dat dit hier word gesonge... Die
wat u ons gestuur het, reken ik is baje geskik om
hiergesonge te word. Partij klink ons so wonderlik
bekend in die ore, dat 'n mens amper kan denk dat
die komponis die wijsies hier opgevang het. Maar
dit kan natuurlik niet wees nie. Dis vooral die geval
met die wiegeliedje". (Moederke alleen. Red.).
Dee zending heeft ons aanleiding gegtven ons met
een boekhandelaar in Z.-Afr. te verstaan om ze in
oorraad te houden.
v
Verschillende Z.-Afr. krantenmenschen hebben uit
igen aandrang voorgesteld ze aan te. bevelen in hun
e
bladen.
Z. - Afr. Volksmuziek.
De Hollands-Afrikaanse Liederbundel begint aan zijn
vocirnaamste doel te beantwoorden. Tal van zoetvloeiende, echte volkswijsjes, nimmer op papier vastgelegd en die dus dreigden verloren te gaan, zullen
nu wellicht worden bewaard. Een Transvaler schrijft
ons over dezen Liederbundel o. m, dat hi' met een
bekend Zuid-Afrikaansch kunstenaar heeft afgesproken „een reeks van die dinge op musiek te skrij voor
'n twede uitgaaf van die Liederalbum. U weet dit mias
vooral mij moeilikheid: ik kan dosijne van die deuntjes krij, maar dit sweet in die lug of om die konsertina,en di kuns is om dit op papier te kry".
Bravo, wat 'n verheugende tijding. Dit zal ook Alcor
• Nederland en Vlaanderen winst zijn. Vele dezer 061Afrikaansche liedjes — zooals Gertjie en Mama, 'k
wil 'n man he — zijn dadelijk in trek gekomen bij
hen, die ze hoorden.
Het A. N. V. en de Afrikaanders.
Op de tweede samenkomst der „Unie van 1 railsvaalse Debatsverenigingen", den 22en April 1:1 te
Standaton (Transv.), gehouden, is naar aanleiding
van een desbetreffend schrijven van den heer D. Krabman deny Secretaris der Afdeeling Johannesbui g van
het A. N. V. een voorstel aangenomen, waarin de
wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat Debats-Vereenigingen „zich aansluiten bij inrichtingcn niet alleen
in Z.-Afr., maar ook elders waar de zekerheid bestaat, dat ons doel en streven zullen worden bevorderd".
Bij deze gelegtnheicl le de de voorzitter, de heer
J. P. Jooste, vanJohannesburg ,
doel en streven van
het Verbond uit.
Verschillende sprekers prezen het werk der BoekenCommissie.
Bii deze Unie zijn thans 30 vereenigingen aangesloten met ruim 600 leden.

Afrikaansche dichtkunst.
Jan Celliers, de ook in Neerlandia aangehaalde en
geprezen dichter van Die Vlakte, heeft een bundel gedichten in het Afrikaansch voltooid.

Met belangstelling zien wij de verschijning ervan
tegemoet.
Het Hollandsch in Zuid - Afrika.
Uitden Vrijstaat schrijft iemand ons die bij 't onderwijs vozrkzaam is:
„'t Spijt mij dat de regeling der briefwisseling tusschen Holt. en Afr. leerlingen nog niet tot stand is
gekomen. Mijn leerlingen zijn zeer verlangend in correspondentie te tredm, en zij tenminste zullen zeker
niet altijd in 't Engelsch correspondeeren; --want
zooals ze rn2 van de week zeiden: „dan leeren wij er
niets bij". Ik wanhoop zeer zeker niet aan 't Hollandsch bier, de kinderen hebben graag Hollandsche
les".
Zuid - Afr. studenten in Nederland.
Er studeeren dit jaar 33 Zuid-Afrikaanders aan
Noord-Nederl. Hoogescholen. Dit cijfer is zelfs voor
den oorlog niet bereikt.
Verblildend is ook, dat de gepromoveerden, later in
hun land tErug, de jongelui in Zuid-Afrika opwekken
hun studies in Nederland te voltooien.

Holl. club te Johannesburg.
Woensdag 27 Mei werd het derde jaarfeest gevierd
met een avond,
waaraan welwillend meewerkten de
dames Engel—Wilson, Bal—Van Lier en het SanctaCaecilia Dameskoor.
Hetprogramma vermeldt de namen van Helleman,
Holtrop, Beltjens, Helene Swarth, Arnold Spoel, J.
Lub, mNr. David, S. de Lange, Verhulst, Hutschenruiter, Laurillard — een echt Hollandsche avcud dus.

SURINAME
Jaarverslag over 1907 van Groep Suriname.
(Uittreksely.
Algemeene beschouwingen.
Metgroote voldoening en tevredenheid ma worden teruggezien op het jaar dat achter ons lit. Met
eenige zekerheid kan thans worden gezegd, dat het
A. N. V. in Suriname de kinderschoenen is onfwassen. De belangrijke toename zijner leden, het optreden naar buiten, de belangstelling van overheid en
burgerij in den arbeid, even daar wel bewijzen van.
Door verdeeling van arbeid en samenwerking met de
leden werd de bestuurstaak verlicht en de band tusschen bestuur en leden, en tusschen de leden onderling hechter en nauwer.
Bestuur.
Het bestuurslid J. A. Dragten trad in 1907 of en
stelde zich niet mecr herkiesbaar. Het lid Ds. U.
Hoekstra vertrok in den loop van 1907 met verlof
naar Nederland en bedankte, zoodat tweeplaatsen in
het bestuur openvielen, welke werden aangevuld door
de heeren Fred. Oudschans Dentz en J. M, Da Costa.
Op 15 November nam de voorzitter om persoonlike redenen ontslag.
De bestuurswerkzaamheden zijn thans als volgt verdeeld: Onder-Voorzitter: F. C. Curie!; Penningtneester: C. van Drimmelen; le Secretaris: Fred. Oudschans Dentz ; 2e Secretaris : S. Da Silva; Leden : J.
C. P. H. Boertje, E. B. J. Luitink, Dr. H. J. van
der Schroeff en J. M. Da Costa.
Een woord van waardeering past in dit verslag aan
de heeren Hoekstra en Frowein, die van de oprichting der Groep of aan de belangen van het A. N. V.
hebbengearbeid.
Tengevolge van het overlijden van den in 1903 be-
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noemden en in 1906 herbenoemden vertegenwoordiger
dezer Groep in het Hoofdbestuur, den heer W. H. V.
Graaf van Heerdt tot Eversberg, werd in diens plaats
Mr. Dr. C. F. Schoch aangewezen, oprichter der Groep.
In deplaats van Mr. Schoch werd tot lid van de
commissie tot nazien der rekeneng en verantwoording
van hzt A. N. V. (art. 6 der algemeene statuten) door
het bestuur het oud bestuurslid Mr. J. F. BaronThoe
Schwartzenberg en Hohenlansberg benoemd.
Voorts stelde het bestuur een aantal vertegenwoordigers in de districten aan.
Leeszaal en Groepskantoor.
De wensch, die reeds in het 3e jaarverslag werd
uitgesproken, n.l. de oprichting van eene Leeszaal en
r
ten deele vervuld. Het bestuur
Boekerij
werd dit jaa
,
richtte n.l. een Groepskantoor op, dat 6 Juni werd
geopend.
Hier hebben de ledengelegenheid gehad meer in
aanraking te komen met het bestuur en alle inlichtin en te verkrijgen aangaande het Verbond en het
Verbondsleven. Op den kantoor- en leesavond, welke
voorloopig slechts eens per week (n.l. Donderdagavond van 6-8 uurl wordt gehouden, hebben de leden steeds van eenige welvoorziene leestafels gebruik
kunnen maken en tevens Verbondslectuur kunnen inzien, zoowel alsgeschriften op den Nederlandschen
stam betrekkin hebbende.
Door welwillende medewerking van den voormaligen Commandant der Troepen en van het Garnizoen
Luitenant-Kolonel J. 0. Westerouen van Meeteren en
diensopvolgers Kapiteins C. H. ten Kroesen en J.
H. Crena Uiterwijk, werd aan het Verbond het vrije
gebruik over de Garnizoens-Bibliothcek gegeven, waartegen.over het Verbond ten behoeve der cantine op
enkele Nederlandsche tijdschriften inteekende.
De lees- en kantooravond heeft aan de verwachtingen voldaan.
Behalve de aan het Verbond toebehoorende boeken
werden sedert Juni 258 boeken nit de Garnizoens-Bibliotheek uitgereikt. De leessom is zeer gering, n.l. 5 cent
per boekdeel voor 14 dagen.
De bij de opening aangestelde kantoorhouder verliet kort na zijne benoeming Paramaribo en sedert
nam de Secretaris het Groepskantoor waar, door
niaand-commissarissen uit het bestuur bijgestaan.
Tot nu toe is deze leesinrichting de eenige, waar
leesstofgemakkelijk onder het bereik van het publiek
wordtgebracht en waar het bezoek aantrekkelijk wordt
gemaakt en aangemoedigd in de gezellig gemeubelde
engoed verlichte zalen (ook niet-leden van 't A. N.
V. hebben er toegand.
Het werken naar buiten.
Onder dit hoofd valt veel te vermelden. Het jaar
1907 toch was een vruchtbaar jaar en al mogen enkelen het A. N. V. een T. A. V. E. N. U. hebben genoemd, toch is het bestuur van meening, dat het lionden van lezingen, kunstavonden, eene tentoonstelling
van Hollandsche schilderij,
en lichtbeeldenavondeti e. d.
wel degelijk op den we ligt van het A. N. V. en den
band onder de leden aanhaalt.
Het jaar werd begonnen met de herdenking van
dengeboortedag van Rembr an d t. Het bestuurslid Luitinkvoerde daarbij in een belangwekkende studie het woord. De militaire apotheker D. G. J. Boltengaf voorts leerzamet lichtbeelden over malariamu skieten.
Met de De Ruiiter-herdenking bleef Suriname niet achter. Het krachtig optreden van het A.
N. V. bij de herdenking van den nationalen held bezorgde het vele vrienden en vele leden. Zijne Excellentie de Gouverneur noodigde de besturen van beide
vereenigingen op 4 April op een maaltijd.
Het Verbond genoot het voorrecht in het afgeloopen jaar twee oede sprekers te vinden in den heer
Luitenant-Kwartiermeester J. J. MacKenzie en den
Eerwaarden Pater A. Verheggen. De eerste hield op
25 Mei een Perkavond, welke zeer in den smaak viel
en waarnp de dames Middelberg—Vroesom de Haan
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en Doer—Kra
met Hollandschen zang en klavierspel medewerking verleenden.
De tweede kunstavond was de Gezelleavond. Z. D.

H. de Bisschop, daartoe aangezocht door het bestuur,
stelde welwillend Pater Verheggen in de gelegenheid
om deze lezing te houden, welke eveneens door Hollandschen zang en klavierspel, ditmaal door de dames
De VriesRobles—Slijper en Charlouis Da Silva—
Pereira werd afgewisseld. en woord van werkelijke
dankbaarheidpast aan Monseigneur Meeuwissen en
aan de beide sprekers ,
die op zulk een voortreffeihAe
wijze beide dichters bij het Surinaamsche publiek
hebben ingeleid.
De eerste tentoonstelling van Hollandsche schilderijen werd door eene commissie, bestaande uit den
heer Barvon Hemmrsweil als voorzitter, J. J. Mac
Kenzie als secretaris, mevr. Middelberg
de heeren
,
Booms en Loth aan het Verbond aangeboden. De bestuursleden Boertje Oudschans Den0 werden door
het A. N. V. aan de tenioonstellings-commissie toegevoegd. De ontwerper dezer tentoonstellingen Luitenant Mac Kenzie komt alle eer toe.
Ten bate van de Verbondskas moeten nog vermeld
worden eene uitvoering door de onder-officieren. en
korporaals van het Garnizoen en de opvcering van
de klucht-operette Julius Ca e s a r. Ons medebestuurslid Luitenant Boertje komt alle hulde toe voor
zijn verdienstelijke leiding. Op verlangen do- schenkers moet het batig saldo worden besteed voor het
maatschappelijk werk van de Groep. Deze vrij aanzienlijke schenking zal het bestuur in staat stellen
daaraan uitvoering te geven.
Het bestuurder Groep richtte een schrijven aan den
waarn. Chef van het Bouwdepartement in zake de
Negerengelsche opschriften op de drinkwaterputten en
kreeg de verzekering op zijne medewerking in deze
te kunnen rekenen.
Voorts aan Z.Ex. den Gouverneur naar aanleiding
van e'en artikel in Onze West van 21 September over
de Koloniale Bibliotheek een angstvallig verborg'en
schat, en waarbij het de benoemingi eene commissie

verzocht tot her vorming van de Koloniale Bibliotheek
en het Koloniaal Museum. Eene commissie weirdbij
resolutie van 21October, No. 10069, benoemd. De
Gouverneur benoemde hierin o. m. den beer Luitink en
den heer Oudschans Dentz als lid en seQrctaris.
Aan het Groot Opperhoofd der Aucaner boschnegers Oseisie van Otterloo werd, evenals aan het ,....kantoor alhier, aan de club le Nickerie en aan de
school te Domburg eengekleurd portret van H. M.
de Koningin geschonken.
Aan de vereeniging ter bevordering van het houden
van lichtbeelden te Amsterdam werd de vertoonde
reeks lantaarnplaatjes over Rembrandt afgestaan, welke
hiergemist kon worden; deze vereeniging hoopte ter
zeifder ti' een andere reeks daarvoor terug te zenden.
Bij de huldiging van Suriname's grooten toonkunstenaar Dario Saavedra op den 19 Aug. meende het
bestuur ook niet te moeten achterblijven, en schonk
hem een lauwerkrans met de nationale kleuren.
Letterkundige Vereeniging.
Het dot het bestuur leed te moeten vermelden, dat
de letterkundige vereeniging van jongelieden in 1906
opgericht met steun van het Verbond — er werd een
bedrag van f 100.— aan g-eschonken uit de som door
H. M. de Koningin ten behoeve van de Kolonien ter
beschikking van het Verbond gesteld een kwijnend
bestaan voerde en ten slotte geheel ophield te bestaan.
Rembrandt-albums en oud-Rollandsche Liederenbundels.
De door het bestuur uit Nederlandontboden 50
Rembrandt-albums werden hier alle verkocht. Van de
Oe uitgave van het A. N. V., de oud-Hollandscile
Liederenbundel, werden in Suriname 68geplaatst,
24 zijn er nog beschikbaar.
De toekomst.
Met vertrouwen en moedgaat het bestuur, steunende op de medewerking zijner leden, de toekomst in,
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met het voornemen ook in 1908 de hand aan den
loe g te slaan en met ernst de belangen te behartip
g
en van het Verbond, zooals die in de statuten zijn
neergelegd.
De Secretaris,
FRED. OUDSCHANS DENTZ.

NED. ANTILLEN
Van het Groepsbestuur.
Maandagavond, 27 April hadden zich ten huize
van den heer Moses S. L. Maduro vereenigd het
Bestuur der Groep Ned. Antillen van het Alg. Ned.
Verbond, het Bestuur van de Afdeeling Curacao van.
de Nederlandsche Vereeniging „Onze Vloot", alsmede eenige heeren, die eene commissie hadden ged om namens de Curacaotiaars den heer J. A.
vorm,
Snijders Jr. bij diens vertrek naar Nederland een aandenken aan Curacao te vereeren.
Nadat de heer Moses S. L. Maduro de vergadering had geopend, verklaarde Z.Ed., dat men te zamen( was gekomen, om Luit. Snijders te huldigen.
Allereerst zou dit doen het Bestuur Ned. Antillen
van het A. N. V., van welke Groep de heer Snijders
de oprichter was en de Secretaris-Penningmeester.
Daar de voorzitter der Groep wegens die en rouw
over het verlies zijner echtgenoote afwezig was, nam
de onder-voorzitter, Pater Wahlen, namens de Bestuursleden afscheidvan den heer Snijders, hem dankend voor
't vele goede aan de Groep bewezen. De heer Snijders
beihoefde niet bevreesd te zijn, dat zijn werk na Zijn
vertrek it elkander zou vallen, gelijk zoo dikwerf
gebeurt bij vereenigingen, wanneer de stichter die,
het hartie
de ziel was
der vereeniging niet lang
,
der
zijn gloed en geestdrift daaTaan kan mededeelen. Zijn
medeleden in het Bestuur hadden zijne werkwijze leeren kennen en ten deele reeds overgenomen. Geheel
en al in zijn geest zal worden voortgewerkt.
De bond was een bandgeworden tusschen Moederland en Kolonien en de s'udiebeurzen hier en in Nederland kostbare, maar ook stevige es en welke die
banded gesloten hielden en niet spoedig zouden
loslaten.
Dezegedachten, dat zijn werk krachtig wortel geschoten had en voort zou blijven bloeien na zijn vertrek zal het afscheid van de Groep veel verzoeten.
Namens den oud-voorzitter, den heer Mordy Henriquez en het tegenwoordig Bestuur, bood de ondervoorzitter nu den heer Snijders een gouden horloge
aan, dat onder woorden van diepgevoelden dank
werd aanvaard als aandenken aan de besten zijner
vrienden.
De voorzitter der Curacaosche Afdeeling van de
Nederlandsche Vereeniging „Onze Vloot", de heer
Moses S. L. Maduro nam het woord om er aan te
herinneren, hoe deze jeugdige vereeniging van den
aanvang al zulk een krach.tigen steun gevonden had
in den heer Sniiders. Aan zijnte vriendschappelijke tussehenkomst was het te danken,
dat „Onze Vloot"
niet als een mededingster van de Groep, maar veeleer
als eene zustervereeniging met gemeenschappelijk doel
werd begroet en met deze Groep kon samen werken,
o. a. bij het zoo uitstekend geslaagd De Ruijterfeest.
Uit dankbaarheid voor deondervonden vriendtschap bood „Onze Vloot" den heer Snijders een prachtie wijnkom op sierlijk voetstuk en met een gevleugelden arend als deksel aan.
Verrast engetroffen door zooveel bewijzen van
waardeering en vriendschap bedankte de heer Snijders diep geroerd.
,Namens de Curacaonaars verkreeg nu de heer H.
M. Chumaceiro het woord. In hartelijke bewoordin-

gen wees spreker erop, dat de heer Sniiders zich veel
vrienden hadgemaakt op Curacao, omdat hi' een
Nederlander was, die het hart op de juiste plaats
draagt, een Nederlander, die veel voelt voor de Kolonie, die Curacao oprecht lief heeft en het zelfs in
bescherming nam ter verdediging to 'en zijn eigen
landgenooten. Daarom waren de Curacaonaars hem
dankbaar en boden hem hier een,gouden horlogeketting aan met afhangend schild, versierd met de beginletters van zijn naam, hoog opgewerkt aan de
voorzijde en aan de achterzijde gegrift: „Aandenken
van Curacaonaairs, 1908". Bij zijn aankomst in Nederland zou hem ook nog een stel zilver tafelgereedschap overhandigd worden.
Dat hetgemced van den heer Snijders vol
schoot, was te begrijpen. Zijn dankbaarheid en liefde
voor Curacao zullen steeds levendig in hem blijven.
Ten slotte vroeg Baron van Asbeck, de commandant van de „Gelderland", het woord om hulde te
brengen aan Curacao voor ziine hartelijke gehechtheld aan het Moederland en zijn diepe, innige vereering voor H. M. de Koningin,.
* **

Op de den gen April 1908 gehouden verg'adering
van het Groepsbestuur werd na het behandelde van
de rapporten over de vo,rderingen van de door onze
Groep finantieel gesteunde jongelieden gedurende het
eerste kwartaal van hetjaar 1908 besloten, de hun toeg'ekende subsidie nog voor een jaar te verlengen.
Nadat verder verschillende zaken behandeld waren,
n was aan
die voor dit overzicht niet van belang zij,
de orde het benoemen van een bestuurslid in deplaats
van den heer Snijders, die we ens terugkeer naar Nederland zijn betrekking' moet nederkggen. Nadat de
onder-voorzitter namens het Grcepsbestuur in hartelike woorden afscheid gencmen had van den aftredenden secretaris-penningmeester, werd de laatste op
voorstel van den onder-voorzitter bij acclamatie tot
eere-lid van de Groep Ned. Antillen benoemd, welke
benoeming door den hear Snijders onder dankbetuiging en met de verzekering, dat hij, ook in het moederland, steeds ziin beste krachten zou blijven wide
aan de belangen van onze Groep ,
aanvaard werd.
Daarop werd in zijn plaats tot bestuurslid, tevens
secretaris-penningtneester, benoernd de heer C. S. Gorsira J.P.Ezn.
Nadat de secretaris nog had medegedeeld, dat de
heer Zwijsen zich bereid verklaard had, nogmaals een
opulaire lezing voor de leden van het Verbond te
PP
willen houden, en wel over Vondel's Lucifer, welke
rnededeeling door de vergadering met ing'enomenheid
werd begroet, werd de bijeenkomst gesloten.

INGEZONDEN.
Het Ned. op onze stoomvaartlijnen.
De Stoomvaart-Maatschappij „Zeeland" zal het mij
wel niet euvel duiden indien ik in Neerlandia een beroep doe op haar nationaliteitsgevoel om van haar e
verkrijgen, dat de Nederlandsche taal op hare booten
recht wedervare.
Ma g ik er even aan herinneren dat dez Maatschappi' met recht als eene edit Nederlandsche wenscht te
worden, en ook wordt, beschouwd, dat zij steeds dit
karakter droeg' en dat juist daarom de afwijkingen miji
des te meer in 't oog vielen.
Van Londen had ik de keus tusschen 2 snelleverbindingen met Nederland, gedachtig aan de woorden
van het A. N. V.: „Steun Nederlandsche niiyerheid"
veTkoos ik de Zeeland lijn Queensborough—Vlissingen.
Aan boord komend deed het wapperen van de drie-
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kleur mij g,oed, de naam „Duitschland" op den stoomer ingoed Hollandsch gesteld, de opschriften kommandant, rooksalon (zaal ware beter), enz. brachten
mii dadelijk in mijn vaderland, ik voelde Innis onder Nederlanders. Helaas de betoovering duurde niet
lang: pas was ik aan boord of een Hollander vroeg
mil in 't Engelsch mijn kaartje. Waarom ? Nooit is
mij op de Kales-, Dover-, Boulogne-, Folkestone-,
Dieppe-, Newhaven-, Naire-, Southampton linen met
Engelsche bemanning aan boord mijn kaartje in het
Franschgevraagd, nooit vraagt een konducteur op de
een
Nederlandsche spoorwegen mij mijh kaartje
andere taal dan in 't Hollandsch, wanneer ik van
Paris
naar Amsterdam reis.
J
Had ik den man niet verstaan dan had hi' zijn vraag
in een andere taal kunnen herhalen, maar in welke
dan ? Men ziet mij nooit voor een Engelschman aan.
Ik antwoordde dan ook met verzoek samen maar Nederlandsch te spreken. Ook de matrozen aan boord
hebben een voorkeur voor 't aanspreken, in 't Eng:elsch.
Een wandeling op 't bovendek vergrootte mijn iced,
daar stond op de raderkast b oven aa n: „Admittance on the paddle boxes strictly forbidden", en
d a a r o n d e r, dus op de 2e plaats: „Het is ten
streng'ste verboden op de raderkasfen te komen".
Waarom die achterstelling onzer taal ?
In de eetzaal was de spijskaart geheel in 't Engelsch tot de Dutch Cheese incluis. De vele Duitschers
zullen toch eerder Hollandsch begrijpen en zij vormen wel 't mzerendeel der reizigers.
De rekening, de kwijtbriefjes in '1 Engelsch en in.
Engelsch geld uitgedrukt, waarom niet in Marken ? De landingkaart teen de reiskaart ingewisseld
geheel in 't Engelsch.
Wanneer men als Nederlander aan eene Nederlandscheopzettelijk de voorkeur geeft, dan doet dit
p ijnliJk aan, te meer wanneer men jaren lan (als met
mij 't geval is), in 't buitenland gevestigd zijnde,
weet dat het een aanbeveling is Hollander te
Ik wilgeen andere taal afbreken met dit schniven.
Gaarnegun ik iedereen trotsch te ziin op ziin moedertaal, maar daarom ook heb ik recht te vrag,
en dat
men mine moedertaal handhave daar waar de °utterneming eene Nederlandsche is.
Moe dit schrijven onder de ocgen komen van betrokkenen en wanneer ik een volgende maal een Nederlandsch schip betreed van de Zeelaird lijn, hoop
ik aangenamer gewaarwordingen te hebben dan op
mijn laatste reis van Queensborough naar Vlissingen.
P a r ij s, 11 April 1908.
JOH. P I E RSON.

Treurig, maar waar.
Een mijner vrienden, lid van het Verbond, toonde
mij onlangs vol verbazing een brief door hem op een
schrijven aan de Ned. Kamer van Koophandel te
Smyrna van genoemd lichaam ontvangen. Genoemde
brief luidde:
Messieurs
Messieurs.
En reponse a votre lettre du ... courant, nous \Tenons vous remettre ci-inclus une fiche de renseignernents sur la Maison de commerce de TIN.qui vous
interesse.
Veuillez agreer, Messieurs, nos salutations distinguees,
Nederlandsche Kamer van Koophandel.
De Secretaris,
A. LAVING.
leder, die niet een weinig op de hoogle is van de
g'roote achteloosheid een paar eeuwen aan den ctag
gelegd. door het moederland en met name door de regeering ten opzichte van Nederlandsche kolonies in
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den vreemde, zal toornen over bovenstaand gebruik
van een vreemde taalgeschreven door een Nederlandsche instelking, liever Nederlander, aan een Nederlander *). Zeker het duet onaangenaam aan,
het
bier
is het treurige resultaat van de langjarige bier
te lan
de bestaan hebbende ennog voor een groot deel be•
staandebekrompenheid van gezichtskring. Men mendegereed te zijn, zoo men de zaakjes binnenslands
op pooten zette, maar wat betreft Ned. kolonisten,
lak had men aan hen. Zuid-Afrika, Amerika, Smyrna
ja de heele wereld toont het u. Eere aan hen, die niettegenstaande dit alles hun liefde voor het moederland,door hetwelk ze als 't ware verschopt werden,
hebben behouden en die daarvan thans nog, nu reeds
lang een vreemde taal de plaats der taal van de oude
kolonisten heeft ingenomen, de meest klinkende bewijzengeven. Immers op aanstichting van den voortreffelijken Nederlander Jhr. De Sturltr, eertijds ConsulGeneraal te Smyrna, hebben ze opgericht een Ned.
Kamer van Koophandel, alsmede een Afdeeling van
ons Verbond aldaar.
Betreurenswaardig bliift bovengenoemd fejt, maar
zeer van zelf sprekend. Moe met krachtige medehulp
van de Nederl. Regeering, die in de laatste jaren
hart begint te tocnen voor de Ned. kolonie te Smyrna,gezien de som door Minister Kuyper uitgetrokken voor den Ned. cursus, als-mede het wetsontwerp De
Marees van Swigcleren tot steun voor herstel der
Ned. kerk en hospitaal aldaar, bewerkt worden, dat
het jonger geslacht, waaronder vele a. s. kooplieden
en leden der Ned. K. v. K. in staat is te briefwisselen met Holland in de Dietsche tale. Moe ik in
dit verband de re eerie nog even wizen op de noto door Maurits Wagenvoort, lien wakkeren Hollander, Min. Kuyper aangeboden en betreffende het onderwijs in de Ned. taal te Smyrna en elders.
En dat ze hechten aan het stamland, dat blijkt overduidelijk, afgezien van 't bestaan van' bovengenoemde instellingen, aan ieder bezoeker. Hoe was een miner
vriendert, adelborst bij H. M. Marine nidt verrukt
over de allerhartelijkste ontvangst door de Ned. Kolonie aan de Marine bereid. Maar hoe trof hem ook
het zoogoed als onbekend ziin onzer moedertaal. Hi'
achtte het een schande, dat men hier in onze lage
landen zoo aartsdom sedert jaar en dag was opgetreden engevoelde warme sympathie voor hen en
haar, die desniettegenstaande zoo op de bres stonden
voor de Ned. belangen en die het gemis aan kennis
der Ned. taal ter dege gevoelen. En van dat oogenblik schaardezich met voile overtuiging in onze
gelederen.
Moe de overtuiging allerwege veld winner" en
vooral ook op de regeerings-departementen, dat het
een der eersteplichten van het land is ook te zorgen voor Ned. onderwijs in den vreemde. Moe op
eerstvolgende Staatsbegrooting een flinke post uitgetrokken zijn voor Ned. onderwijs en Ned. scholen
in den vreemde. Dat de overtuigde Verbondsbroeders
en -zusters de Ned. Volksvertcgenwoordigiers doordringen van het hooge belang, dat hier op het spel staat.
Dat de secretaris der Ned. K. v. K. te Smyrna
alsnog de gelegenheid vinde de Dietsche tale machtig
te worden.
P. H. STUURMAN.
Zaanda m, 13 April 108.

Nederlandsche winkel - opschriften.
Evenals in Den Haag hebben ook te Amsterdam,
zooals trouwens wel in alle steden van Nederland het
geval zal zijn, nog steeds de winkeliers de slechte
gewoonte hun ramen te laten beschilderen met Fransche en Engelsche opschriften. Hoewel dd AmsterdamBeide A, N. V.-ers.
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scheJongeliedeni-Afdeeling van het A. N. V. hiervan
het stuitende heeft ingezkn voor een rechtschapen Nederlander heeft zij toch gemeend dat voorloopig niets
vanwege 'de Afdeeling daartegen kon • worden verricht,
daar de meeste Wen, die zich geroepen zouden
voelen hierinverbetering te brengen, leerlingen zip
van • de AmsterdamscheGymnasia, Hoogere Burgerscholen en Handelsschool, en daardoor den tijd missen zich met te veel andere dingen te bemoeien. Iets
heel anders is echter het zich aan het hoofd stellen
van een beweging teen buitenlandsche opschriften,
zich tot verschillende winkeliers wenden met het verzoek die opschriften door Nederlandsche te vervangen, dan bij zijn eigen winkelier daarop aan te dringen. leder der leden is dan ook op het hart gedrukt
in die richting zijn krachten aan te wenden.
Toen dus mijn kapper, de heer J. F. Be er
ging verhuizen en ik voor zijn winkelruit reeds een
schilder de lettersvan het bekende woord „Coiffeur"
zag' staan. afmeten, ben ik dadelijk den winkel binnen
gestapt en heb den kapper verzocht een Fransch op
zijn ruiten te laten schilderen. Natuurlijk maakte hij
eerst tegenwerpingen, maar het eind van de geschiedenis was toch, dat hi' zich lief overhalen in plaats
van „Coiffeur" „Kapper ' te laten plaatsen, Wel merkte
de schilder op, dat hi Fransch toch veel mooier
vond dan Hollandsch en dat men niet kleingeestig zijn
taal moest voortrekken, dat het erg streed tee de
tegenwoordige begrippen van een alg'emeene taal; maar
daar de heer Benkemper en Volapiik of Esperanto
op zijn ruiten Wilde laten schilderen, werd toch besloten het Nederlandsche opschrift te gebruiken. De
schilder was echter niet tevreden en plaatste er onder
„Salonpour la Coupe des Cheveux et de la Barbe".
Nu ontstak de heer Bent emper in toorn en in weerwil van de kosten liet hij dat opschrift wegnemen en
er voor in deplaats zetten „Salon voor Scheren en
Haarknippzn". Daar hi' echter onder zijn klanten
ook vreemdelingen telt, hing hi' een klein scheerbekken uit met het opschrift „Coupe et Barbe". Zoo had
hi' dus iedereen tevreden gesteld.
En waar woont nu die kapper in Amsterdam, die
ons Nederlandschgevoel niet wil krenken ? In de
winkelgalerij van de Raadhuisstraat. Gaat het zien en
sijoort ook uwe coiffeurs, tailleurs en confiseurs aan
voorbeeld te volgen, of geeft anders uw klandizie aan hen, die toonenhun taal hoog te houden.
Amsterdam.J. W. TE WINKEL.

Dat de Vereeniging tot een rijken zegen moge zijn,
een nauwere aaneensluiting onder de Nederlanders
moge bewerken, en eene eer voor den Hollandschen
naam zij is onze wensch en naar wij vertrouwen ook
de uwe.
De Secretaris,
J. J. VAN IJSSELDI j K.

Arnhem, 13 Maart '08.
De Redactie van Neerlandia, Dordrecht.
Mijne Heeren!
Als bewijs hoe het Nederlandsche publiek zand in
de oogert wordt gestrooid, diene deze onware reclame! *),
De firma Gimborn isgeene Hollandsche firma, €n
is ook nietgevestigd te 's Heerenberg (0.)..
De waar 'd is: dat de firma Gimborn haar f ab r i e k en kantoor heeftgevestigd te Emmerik
a/d.Rijn, dat de heer Gimborn een Duitscher is en
geen woord Hollandsch verstaat (ten, dienste der Nederlandsche klanten heeft zij een Hollandschen boekhouder en haar kantoor te 's Heerenberg bestaat niet).
De bestellingen worden g'ezonden naar een der bedienden, die daar de Hollandschepost naar Emmerik
brengt. Eigenaardig ma g' het wet heeten, dat de fabrikant
o n Gimborn in Duitschland, en in Holland V a n
heet!
Ik kan u de verzekering geven, dat het fabrikaat
der firma Gimborn beslist Duitsch is. Natuurlijk heeft
dit niets te beteekenen, maar is het dan wel netjes
het Hollandschpubliek voor te lichten met het be st e Hollandsehe fabrikaat.
Mocht u eenigen, twijfel koesteren aan mine be weringen, dan gelieve u wel nadere inlichtingen t vragen aan de Hollandsche fabrikanten Tales &
Loon, Apeldoorn; Neelmeyer & Co., Apeldoorn;
Blommenstein Ponalki, Apeldoorn; P. v. Son, Deventer.
Hoogachtend,
J. M. KLUPPELL,
Lid A. N. V.
.••■■■■• ■■••••■•■• ■

*), De Gimborn's inkten worden aanbevolen als ,het
beste Hollandsche fabrikaat".
Red.

Cit
De Aves-eilanden.

Rosario de Santa Fe, 1 April 1908.
Hooggeach.te Redactie van Neerlandia.
In opdracht van ons Bestuur verzoek ik u vriende-lip( het volgende op te nemen, waarvoor bij voorbaat
onzen harteliiken dank.
Den 24sten Maart 1.1. werd alhier op aanstichting
van dr. J. van Lonkhuyzen, van de Gereformeerde
Kerken nit het vaderland tot ons in Argentinie overgekomen, eene Ned. Vereeniging voor Evangelisatie
opgericht, waartoe een root aantal mannen van verschillende richting zich hebben vereenigd, dank zij het
taktvol beleid vangenoemden predikant en de zee
belangrijke en opofferende medewerking van onzen
hooggeachten consul.
Het Bestuur, met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen, bestaat uit de heeren dr. J. van Lonkhuyzen, voorzitter; G. J. van Oppen, consul, ondervoorzitter; J. G. Bergenthuin, penningmeester; J. Verha en J. Unser, Broomans en den ondergeteekende.
In de vastgestelde statuten worden als werkzaamhedengenoemd: godsdienstoefeningen; godsdienstonderwijs; bijbels, psalmboeken, traktaten en andere
christelijke-lectuurverspreiding, terwij1 verband wordt
gehouden. met de Geref. Kerk in Buenos Aires, en
alsgrondslag is uitgedrukt: de bijbel als Gods Woord.

Leiden, Maart '08.
Zoudt u onderstaande vraag in Neerlandia willen
opnemen ?
Wie °rider de lezers of daarbuiten kan inlichtingen
geven omtrent 't volgende:
In 't onlangs verschenen nummer over Bonaire
wordt medegedeeld, dat de vischvangst dier eilanden
in kwijnenclen toestand verkeert tengevolge van de belemmeringen door de Venezolaansche regeering' den
visschers in den weg gelegd bij , het uitoefenen van
hun bedrijf de Aves-eilanden, grondgebied van
Venezuela.
In het Nederlandsch Handelsmag az ij n in 1843 te Amsterdam door de firma Died er i c h s uitgegeven komt onder Curacao voor: In de
nabijheid bezitten wij o. m. de Aves-eilanden.
Ook de Nieuwe Atlas der wereld van
J. Kuyper in 1867 te Amsterdam bij Stemler gedrukt
geeft de Aves-eilanden als Nederlandsch bezit aan.
Nog niet zoo heel tang geleden, een jaar of 40,
golden dus die eilanden als Nederlandsch gebied.
Hoe komt 't dat 't nu niet meer zoo is ?
Wellicht weet terplaatse, in onze West-Indische
en iemand hierover jets te vertellen.
bezitting,
U dankzeggend voor de opname.
Uw dw.,

W. J. L. VAN ES.
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Dees-eilanden of Vogel-eilanden bestaan uit een
groep kleine, onvruchtbare rotseilandjes ten Z.-0.
van het Nederlandsche eilandje Bonaire. Eigerilijk zijn
het tweegroeper4
de eene uit twee, de andere uit
drie eilanden bestaande en voorts uit klippen en zandbanken. Zij zijn onbewoond, en hebben vooral belang door de guanolagen. M. D. Feenstra, die lang
in dezegewesten vertoefde, wist in zijn boek: „De
Nederlandsche West-Indische eilanden" (1837) de
Aves-eilanden aan als behoorend tot het Gouvernement van Curacao. Evenwel wordt door Van der Aa
Aardr. Woordenb. 1839 gezegd, dat het bezit onbeslist is,. Het Ned. Gouvernement schijnt zich netsom
deze eilandes bekommerd te hebben. Aan wie zij behooren ? Op een kaart worden ze Britsch genoemd,
op . andere als tot Venezuela behoorend. Dit schijnt
onjuist. Wij houden het met Scobel (Geographisches
Handbuch 1902), voor een bezitting van Venezuela.
Red.

a

Geachie Redactie,
Met belangstelling volg ik den strijd van Neerlandia's Redactie tegen de steeds niet verminderde
neiging van onze Ned. pers en publiek, om woorden van vreemden bodem en nog vreemder klank,
te stellen in plaats van onze schoone en krachtig zeggende eigen taal.
Merkwaardig is de koppigheid waarmee de redacteuren van toonaangevende bladen in ons land aan
dit soort „deftig doen" vasthouden.
Ik meende er een op de vilgers te m gen tiT:cn
kort geleden, maar... 't was blijkbaar te veel gevergd
van diens jpurnalistieke gastvrijheid.
Men oordeele: toen de pers onlangs vol was van
op zekere Maastrichtsche fabriek gepleegde daden van
vernieling, vermelde men dit niet in deze voor ieder
Nederlander zeker verstaanbare aanduiding., Neen!
1 zou en moest sabottage *) 1 heeten. 'n Haagsch
blad was wel zoo goedig er bid le plaatsen, dat sabottage gelijk stond met vernieling (van 's andermans
eigendom),, maar vroeg' ik, immers terecht ?, als dit
dan zoo is, kunt u dan niet volstaan met 't Nederlandsch zonder meer ? Maar ik kreeg geen gehoor.
Ik maakte verder melding van 't feit, dat vreemde
talen worden ingeburgerd door lui die geen flauw
begrip hebben van 't geen zij doen. Zij maken zich
behalve schuldig aan een lafheid, ook nog bespot!elijk, ja, de stad, of de woningstand minstens in hun
buurt belachelijk. Verbeeld u dat Den Haag nu Binds
den vorigen zomer een koffiehuis rijk is, genaamd:
Victoria Beer! Op het Rijswijksche plein te 's Rage is
te lezen in plaats van Bar, Victoria Mr. Toch heeft
de eigenaar 'ri goed Hollandsche naam. Zelf geen Engelsche taalkennis rijk waarschijnlijk, wil hij toch de
Engelsche vlag voeren, maar 't is een Duitsche vlag,
die, en dit is 't mooiste, in" Duitschland totaal on
bekend is.
Dat woord Bar is toch al zoo mooi, prijkend meer
en meer op voornaam uitziende koffie- en eethuizen.
Als men eens algemeen wist dat 't feitelijk leuning,
versperring beteekent, en afgeleid ook van de leufling, scheiding, waarachter en waar v6Or heeren rechters en advocaten plaats nemen in de Engelsche gerechtshoven. Van daar in 't Engelsch bij promotie van
'n. Engelsch rechtsgeleerd student tot advocaat de dikwijIs in de bladen te lezen zin: „Mr. X has been
admitted to the Bar". Wel 'n frame, uitlokkende redame dus dit woord Bar. De volksmond is dikwijls
in hear uitspraak zeer juist, zonder 't zelf te weten,
.......,
*), Kramers Woordentolk vermeldt 't niet eens ; behoeft dus ter wille onzer „on-nationalen" weer uitbreiding, terwijl ik het misbaksel meschien verkeerd
spel. BiiJft zoo ook maar eens bij!
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zoo weer hier, als 't zegt van iemand die wat al te
veel in de „Bar" heeft vertoeft, hij heeft de „leaning"
gepakt. Maar wat zouden onze voorname Bar-houders zeggen, als zij warden gienoemd directeur
(eigenaar), van de Victoria, of Wilhelmina leuining
enz. ? Toch zou 't juist wezen.
Moge ieder in zijn kring toch medestrijden tegen
al dat gedoe!
Met dank voor de plaatsing,
Hoogachtend,
R ij 8 w ij k (Z.-H.),
J. VAN ZWIETEN.

a
Vreemdelingen, die Nederlandsch lezen.
Prof. Age Meyer Benedictsen, Charlottenlund (Denemarken) , ; is in India geweest.
Dr. 0. Kohlschmidt, Evang. Pfarrer, Mönchenholzhausen Weimar; heeft ,Waarheid en Droomen" van
Jonathan, „Pastorie te Mastland" van Koetsveld e. a.
Nederlandsche werkenvertaald.
Prof. William J. Hull, Swarthmore College, Philadelphia (Ver. Staten), stelt belang in Nederlandsche
kerkgeschiedenis.
Harald vonDenier, „All g. Elektrizitatsgesellschaft",
Wladiwastok(Siberie); stelt belang in de geschiedenis der naar Nederlandgevluchte Hugenoten.
Dr. Miloslaw Rybak, Ostrava (Moravie) ,; stelt belang in de Vlaamsche Beweging.
S. Carstens, Overgade 60 1 , Odense (Denemarkeny;
kan in1ichting geven omtrent natuur en toestanden in
het hoog Noorden;, schrijft ook Nederlandsch.
Henrik Stiirop, to darts Kongensgade 27, Odense
(Denemarken); wenschtzich in 't Nederlandsch lezen
verder te oefenen.
Wilh. Joersen, Thisted (Jutland, Denemarken) ,, evenzoo; stelt belang inhandel, letterkunde, vrede-vraagsink, roeien, reizen).
J. E. Hellmann, leeraar,Solt Kvaerndrup (Funen,
Denemarken) stelt belang in onderwijs en dagbladpers; levert vertalingen.
P.R. Rausch, handelsreiziger in behangtelpapieren,
Putlitzstr. 14,Berlin N. W. 5; wenscht zich te oefenen a. v.
Max Zweig', koopman, Burgstr. 2 1 , Berlin C 2,
evenzoo; stelt belang in tooneel, muziek, nieuwe letterkunde, maatschappelijke vraagstukken en volkskunde.
MaxSchAer, boekhouder, Wolfenbiittelerstr. 38 a,
Brunswijk,
• stelt belang in letterkunde en daga. v.;
bladpers; verzamelt prentkaarten.
Richard Reischke, leeraar, Schlosstr. 23 II, Charlottenburg, a. v.; letteren, opvoeding, zielkunde, dagblad pers.
Otto Schirmer, ambtenaar, Ludwig Richterstr. 5 III,
Dresden; verz.postzegels.
Dr. Jur. Walter Bartsch, Wittenbergerstr. 1, Altstadt, Dresden ; rechtspraak, natuur-onderzoek, munten, zegels, Egypt. e. a. oudheden, Oostersche talen,
wijsbegeerte, volkenkunde, reizen; verz. handschr. en
postzegels; verzoekt hem geen briefkaarten te zenden.
Axel Jermstadt, apoth., Hamburg, wenscht a. v.;
scheikunde, plantk., muziek, gesch.; geeft inlichtingen
omtrent Noorwegen.
Heinrich Schmitz, Emmastr. 8, Riittenscheidt b/Essen, wenscht a. v.; geeft inlichtingen omtrent mijnbouw.
S. von Auw, koopman, Quai de la fraternite 25,
Marseille(op brief te zetten: faire suivre), stelt belang in Ned. letteren; wenscht briefwiss. met Ned.;
geeft en verzoekt inlichting' omtrent handel in olien.
Felix Malitz, „fonde de pouvoirs", Tonnay-Charents (Ch. inf.); handel, kunst, wijsbegeerte, letleren,
landbouw(geboren Duitscher).
John Larsen, 12 Norman Terrace, Street Lane,
Roundhay, Leeds (Eng4; wenscht a. v.; gymnast,
wielrijder; verz. postz. en prentbrk. met postz. aan
prentzijde (geboiren N.-Amerika),.
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Eustace C. Mongredien, in den koffiehandel, 11
Cranwich Road, Stamford Hill, London N.; wenscht
a. v.; Godgeleerdheid, wijsbegeerte, zielkunde, letteren, schaakspel; geeft inlichting omtrent en
Engelsch leven.
Richard von Groote, koopman, Kronprinzenstr. 55,
Dusseldorp; zoekt inlichting omtrent Indie.
Hermann Baumfeld, klerk, P. O. Box 63, Malta;
verz. dagbl. en tijdschr., geeft en verzoekt handelsinlichtingen.
Bruno Foges, firma Finkelstein & Bruder, Brechergasse 7? Wien XIX 5; wenscht a. v.; verz. postz.
Heinrich Peter, controlechef, Aktienges. Sarajevo,
Postfach, Sarajevo (Bosnie),, wenscht a. v.; verz.
postz.
Rene de Fontelive-Vergne, koopman, Marosseika
10, Moskou; wenscht a. v.; verz. prentbrk. en plattegronden van steden (geboren Duitscher),.
Prof. Gustav Werder, Notkerstr. 15, S. Gallen;
wenscht a. v.; stelt belang in handelswetenschappen,
taal-, land- en volkenkunde.
E. Arbenz, V. Neptunstr. 18, Zurich, verzameld
postzegels.
Paul Breitag, Batu Puteh, Sandkan, Noord-Borneo; verz. postz.; geeft en wenscht inlichting omtrent tabak e. a. Indische gewassen.
Leon Nyssen, apotheker, 3 Rue Babazonn, Algiers;
verz. prentbrk. met postz. aan prentzijde; geeft inlichting aan reizigers in Algerie (schrijft ook Ned.).
Juan Breckwaldt, Oruro, Bolivia (brieven uit Europa via Panama, uit Azie via Buenos-Aires),; verzoekt toezending van catalogs over photogr. toestellen en hulpmiddelen; stelt belang in dier- en plantkundig'e microscopie.
Louis de la Tarra (Canal. Zone), Culebra, Panama, tandarts; schrijft en spreekt ook Nederlandsch.
Gabriel Henniquez, spoorweg-ambtenaar, P. O. Box
186, Panama; schrijft ook Nederlandsch.
John Palm, handels-bediende, Le Palais Royal, Panama; schrijft en spreekt ook Nederlandsch.
David M. Sasso, koopman, P. O. B. G., Panama.
John N. van der Werff, Munhall, Pennsylvanie, ingenieur en scheikundige.
Heinrich C. F. M. Bellwinkel, tabakshandelaar,
235 E, 48th Str., New-York.
Jongeh. Alfred en jongejuffr. Julienne Cansse, Rue
Notre Dame 410, Montreal-Maisonneuve, Canada; verzamelen briefkaarten.
Frank Czernay, koopman, Dire Daou (via Djibonti),
Abessinie; geeft inlichtingen omtrent land en yolk aldaar; wenscht oefening in 't Ned.; verzamelt tijdschr.
Herman J. C. Henriquez, koopman, P. O. Box 186,
Panama.
Sol. M. Lansberg, koopman, P. O. Box 186, Panama.
Dr. W. ZUIDEMA.
Amster dam, Wyttenboekstr. 18, 24 Grasm. '08.
Gevraagd tegenwoordig verblijf van:
A. P. A. W. du Bois van Alderwerelt, 1881 nit Groningen vertrokken naar Sioux County, N.-Amerika;
W. H. Jintes, vroeger Boerensteiger 2, Rotterdam.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

VersW der Commissie tot nazien der Rek.
en V erantwoording.
De ondergeteekenden, uitmakende de commissie
bedoeld bij artikel 6 der Statuten van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, verklaren dat zij de rekening
van den algemeenen penningmeester over 1907 nage-

zien, met de bescheiden vergeleken en alles in de beste
orde bevonden hebben; dat zij op grond daarvan die
rekening goedkeuren en den algemeenen penning-.
meester te dezer zake van verantwoordelijkheid ontheffen, onder dankbetuiging voor het gevoerde beheer.
Dordrecht, 18 Mei 1908.
Voor Groep Nederland
(w. g.), J. VAN WAGENINGEN.
Voor ,Groep Belgie
(w. g.), H. J. M. TYSSENS.
Voor Groep Ned.-Indie
(w. g.), JAN STOOP.
Voor Groep Suriname
(w. g.), THOE SCHWARTZENBERG.
Voor Groep Ned. Antillen
(w. g.) F. AGTERBERG.
N.B. De verkorte rekening en verantwoording moet
wegens plaatsgebrek tot het volgend nummer blijven
liggen.

Opleiding van Inlanders tot het Rechtersambt.
In het woord in het vorige nummer aan de nagedachtenis van Mr. Cohen Stuart gewijd, staat iets,
dat, blijkens ingekomen opmerking aanleiding zou kunnen geven tot misverstand. Er staat dat Stuart overtuigd was van de wenschelijkheid van rechtspraak over
Inlanders door Inlanders zelf en dat hid hiervan
de verwezenlijking heeft aanschouwd. Wie dit leest
en niet op de hoogte is, zal meenen, dat tot voor
korten tijd rechtspraak over Inlanders door Inlanders
in Indie niet voorkwam. Dit is onjuist. Reeds 'anger
dan een eeuw wordt, ook in de Gouvernementslanden,
een deel der rechtspraak overgelaten aan Inlanders en
bij de in 1848 ingevoerde algemeene wetgeving voor
Indie zijn omtrent die Inlandsche rechtspraak allertei
bepalingen gemaakt, die in den loop der laatste halve
eeuw voortdurend zijn aangevuld en verbeterd.
zaak is echter deze: dat tot dusver weinig niets is
gedaan voor een behoorlijke opleiding der Inlanders
tot het rechtersambt en het is daarvoor dat, met vele
anderen, Cohen Stuart heeft geijverd. Dit streven heeft
geleid tot een wetsontwerp, waarbij de oprichting van
een Inlandsche rechtschool werd voorgesteld; het werd
door de Tweede Kamer reeds aangenomen maar de
Eerste moet nog beslissen. In het stukje had dus eigenlijk gesproken moeten worden van „de wenschelijkheid van rechtspraak over Inlanders door voor het
reclitersambt opgeleide Inlanders".

Opgewekt Roll. leven te Johannesburg.
Uit een schrijven van den heer D. Krabman, Secretaris der Afdeeling Johannesburg:
„De hier gehouden landbouwtentoonstelling, was een
succes. Alle aankondigingen waren in 't Engelsch en
Hollandsch (vroeger waren alle aankondigingen alleen
in 't Engelsch. Red.),.
Op onze laatste Bestuursvergadering werd o. a. besluten
1 0 . Eem permanente propaganda-commissie te vormen bestaande tut de heeren: A. van den Broek, J.
Lub en D. Krabman met 't recht daaraan twee leden
toe te voegen. Deze zijn S. P. van Wijk-Botha en J.
L. Erasmus.
20 . Een examen uit te schrijven voor alle W. W. Rand
scholen. Als priizen zullen medailles worden uitgereikt. De examen-commissie bestaat uit de heeren: F.
W. Beyers, L. W. en J. Lub, Ds. Botha, Ds. L. E.
Brandt en Dr. H. G. Breyer.
30. De koloniale secretaris te verzoeken b.v. ef., 250
vans de subsidie (X 600), voor de Johannesburger
openbare bibliotheek per jaar te besteden voor aankoop van Hollandsche lectuur. Tot nu toe was het
bestede bedrag zeer gering.
Er is hier een Hollandsch Vereenigingsblad opgericht genaamd „De Boodschapper". In Juni zal het
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eerste nummer verschijnen. De raad van beheer bestaat uit de heeren: E. J. van Gorkom, voorzitter;
J. van Bruggen, namens de Nederl. Verg.; H. Koetser, namens de Hall. Club; L. Beerstecher, penningmeester, amens de Kamer van Koophandel; C. A.
Breyer, namens de Ned. Zangvereeniging en D. Krabman, secretaris,redacteur, namens de Afd. A. N. V.

Wilhelmina-Hospitaal te Smyrna.
Den 25en Mei heeft de inwijding plaats gehad van
het Wilheltgina-Hospitaal en de Ned. Kerk te Smyrna,
wier herstelling mogelijk is gemaakt door giften van
particulieren in Holland en de Levant en met steun
van de Ned.Regeering.
De instelling,
en waarover in Neerlandia van Dec.
1905, blz. 221 en 229 mededeelittgen werden gedaan,
dagteekenen uit de eerste helft der 17e eeuw. Het hositaal is de oudste instelling van dien aard in de
P
Levant. In de 17e en 18e eeuw tot grooten bloei gekomen, heeft het toen ter tide groote diensten bij epidemieen bewezen, zoowel aande Nederl. kolonie als
aan de bemanning van Nederl. en vreemde schepen.
In de afgeloopen eeuw geraakte de instelling echter in
verval en het duurde tot 1903, toen de Nederlandsche
kolonie in Smyrna, op aanstichting van den consulgeneraal De Sturler, besloot deze gedenkteekens van
onze eeuwenoude vestiging in de Levant in eere te
herstellen.
Toen degeldmiddelen der kolonie bleken tekort te
schieten, wendde men zich tot eenige belangstellenden
in Nederland, die een comite vormden, dat er in geslaagd is belangstelling bij het publiek te wekken en
aan Smyrna een bedrag van f 20.000 kon overmaken
ten behoeve van de herstelling.
Sedert zette dit comae zich in eenvereeniging' om.
de Ned. vereeniging tot instandhouding van het Wilhelmina-Hospitaal te Smyrna, die zich ten doel stelt
blijvend de belangen dezer instelling te behartigen.
Bij de inwijding waren o. a. tegenwoordig de geheele Nederlandsche kolonie met den consul-generaal
Van Uye Pieterse aan het hoofd, kapitein ter zee G.
Fabius, commandant van HT. Ms. pantserdekschip
„Friesland", de gehe4ie bemanning en de consuls-generaal van Duitschland en En eland.
Het woord werdgevoerd door dr. Von Eichstorfi,
voorzitter van het Smyrnasche comite voor de herstelling en nestor van de Nederlandsche kolonie, die o.m.
zijn dankbaarheid uitsprak voor de belangstelling in
zoo ruime mate ondervonden, in de eerste plaats van
H. M. deKoningin, die Hare naam verleende aan
het Hospitaal, dat voortaan Wilhelmina-Hospitaal zal
heeten.
Onze consul-generaal hieldvervolgens een rede,
waarin hi' hulde bract aan de gastvrijheid, die de
vreemdelingen in het al em en de Nederlandsche
natie inhet bijzonder steeds in Turkije genoten hadden.
Nog voerden het woord de heeren Ds. Le Bonvier, Alfred Lavino, AlfredKeun en W. F. H. van
der Zee, de laatste om deg heer S. P. van Eeghen,
den voorzitter van het Ned. Comite te huldigen.
Ka t. Fabius dankte voor de hulde aan de Ned.
Marinegebracht.
Consul-Generaal Van Uye Pieterse besloot met de
mededeeling van de benoeming der heeren Van Lennep, Keun, Lavino en v. d. Zee tot ridders in de
Oranie-Nassau-orde.

Een Engelsch blad over onze Koningin.
Home Chat, een Engelsch weekblad, wijdt in zijn
nummer van 25 April 1.1. een artikel aan Koningin
Wilhelmina. en Prins Hendrik. Wij ontleenen daaraan
het volgende:
„Zij regeert slechts over een klein landje, maar zij
is er zeer trotsch op.
„Ik ben blij weer thuis te zijn", zegt zij altijd,
wanneer zij van een bezoek aan een ander land te-
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rugkeert... Nooit blijft zij lang uit Nederland weg.
Voor haar is 't h e t landvan de wereld.
Zij staat sterk op het gebruik van het Niederlandsch. In de kinderkamer al wou ze alleen spelen
met kinderen, die Nederlandsch spraken. En er zijn
er meer die dit niet kunnen dan men zou dertken.
Want toen ter tijd heerschte er een zekere meening
onder de aristocratie van Nederland, dat de Nederlandsche taal en de Nederlandsche vormen voor haar
nietgoed genoeg waren. De aristocratic zond haar
kinderen naar het buitenland om hun opvoeding te
voltooien of liet haar onderrichtgeven door buitenlandschegouvernantes, en de arme kleinen , maakten
zich de beschavigg en de manieren eigen van vreemde landen, maar leerden hun el en moedertaal nimmergoed gebruiken.
Ook Koningin Wilhelmina had jaren lang een Engelsche governess, en het is ook waar dat zij eerst
alleen Fransch kon spreken. Tom zij nog heel klein
was, kreeg ze al les in 't Engelsch, Duitsch en Italiaansch. Later leerde ze zich zelf Maleisch, de taal
harer 0.-I. bezikingen.
Maarnooit vergat ze dat ze een klein Nederlandsch
meisje was. Zij had een hartgrondige minachting voor
menschen, die hun eigen taal niet konden spreken.
Eens werd ten Hove eenjg
one dame voorgesteld,
die nauwelijks een woord Nederlandsch kende en die
dan ook de Koningin in het Duitsch aansprak.
Wilhelmina keek haar even kwasi verbaasdaan alsof zij Sanskriet had gesproken en verklaarde toen dat
zij liever zag dat dames die aan het Hof wenschten
te wordsn voorgesteld, eerst haar moedertaal leerden.
Gedurende de regeering van Koning Willem III,
haar vader, was Fransch de Hoftaal, maarsinds KoninOn Wilhelmina den troon heeft bestegen, is Nederlandsch en alleen Nederlandsch de taal bij Hofgebruiken".

Ned. scholen in het Buitenland.
Naar aanleiding van dit op de Alg. Verg. van
Groep Nederland te Amsterdam behandeld onderwerp
schrijft de heer W. van Deth te Brussel ons o. m.:
Sedert Sep
„September
1901 bestaat er hier in Brussel
een Nederlandsche Christelijke School, 5 Nieuwe Graanmarkt. Deze school isgeheel ingericht als
de Ned. scholen voor lager- en meer uitgebreid lager
onderwijs, omvat dezelfde vakken en gebruikt nagenoeg dezelfde leerboekfu. Aileen met het oog op de
omgeving, waarin we leven, wordt er meer dan in
Nederland tijd besteed aan de Fransche taal. Aan het
hoofd staat een Ned, onderwijzer met hoofdakte, akte
Fransch en aanteekening voor vrije- en ordeoefeningen, bijgestaan door eene Ned. onderwijzeres met
hulpakte, akte Fransch en Engelsch en een di lomeerde Zwitsersche onderwijzeres voor het Fransch.
Het doel, dat tot oprichting leidde, was tweeerlei:
eenerzijds eene religieuse bedoeling en anderzijds om
kinderen van Ned, ouders in Bel e . woonachtig in.
degelegeniieid te stellen eene Ned. opvoeding te ontvan en de Ned. taal en geschiedenis zuiver te leeren en zoodoende bekwaam te zijn om later de studienaan Gymnasium, Hoogere Burgerschool of Handelsschool in Nederland te kunnen volgen.
De schoolgaat uit van de grondgedachte: onderwijs te even in Christelijken geest en wel voldoend
lager onderwijs, gedgrende de eerste zeven leerjaren
en voortgezet lager onderwijs gedurende de drie volgende, met dien verstande, dat de hoeveelheid kennis aan het eind van het tiende leerjaar aangebracht,
ongeveer gelijk zij met dat, wat in Nederland als
eind-resultaat aan Hoogere Burgerscholen met driejar
igen cursus wordt bereikt.
De vakken, waarin onderwijs gegeven wordt, zijn:
bijbelsche geschiedenis, kerkgeschiedenis, lezen, schrijven, rekeneg, g'eschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, zingen, wiskunde, Nederlandsch, Fransch, Engelsch
en Duitsch.
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Voor Ned. cacaofabrikanten.
Ontleend aan een brief uit Kaapstad:
IngeslotEn zend ik w enige Uitki4sels uit het u,
zonder twijfel, goed bekende Ons Land. In dit blad,
dat bijna uitsluitend door Hollandse Afrikaners wordt
gelezen, en waarin door verschillende nationaliteiten
(waaronder veel Engelsen), steeds in het HoHands(
wordt geadverteerd, schittert een Ned. cacaofabrikant
steeds door zijn Engelse reklame. Zoals u kunt zien,
stelt een. der prentjes zelfs een Engels soldaat voor,
terwijl men op de achtergrond een kamp paarden ziet.
Is dit misschien bedoeld om de treunge herinneringen van de onzalige oorlog levendig te houden ?
Zou het wonder zijn als een rechtgeaard Afrikaner
zulke kakao zou „boycotten".

Een Engelsch geleerde over Hooft en Vondel.
Onlangs hield Prof., Grierson van Aberdeen voor
de Glasgow University Alexandrian Society een le-

zing over „Eenige Nederlandsche dichters der Zeventiende Eeuw". Hij begon met de plaats te schetsen,
die het Holland van diem tijd in de geschiedenis,
staatkunst, kunsten en wetenschappen bekleedde. Na
een korte schets van de opkomst der Nederlandsche
dichtkunst in de Zestiende eeuw, sprak hij over de
twee voornaamste dichters der volgende, Molt en
Vonidel. Hij, beschreef den eerste als den vertegenwoordiger van de in Holland weder ontwaakte klassieke kunst. De lyrische poezie van Hooft geleek in
vele opzichten die van de dichters uit Koningin Elisabeth's tijd.
Vondel was de grootste Hollandsche dichter. Hij
vertegenwoordigfde meer de Christ(elijke reactie dan
den terugkeer tot de klassieken. Vondel's Lucifer vergeleek deze geleerde bij Milton's Paradise Lost.

Het vaderland getrouwe.
Uit een brief van den heer H. V. P. C. Huizinga,
prof. aan het Trinity College te Hartford, Conn., V.
S: v. N.-A.
Ontvang ingesloten mijn bijdrage als lid van het
A emeen Nederlandsch Verbond.
et schijnt me toe, dat de Bond zeer veel kan
doen in de Vereenig'de Staten van Amerika voor het
bewustzijn van het Nederlanderschap. De oude „Knickerbockers" hebben een goeden naam, een roep die
niet weggenornen is doordat de erentfeste oude bazen
dikwips belachelijk zijn gemaakt in de Amerikaansche
literatuur. I144 g'evoel sterk voor mijn Vaderkand Pn
diraag er trots op Nederlander te zijn. lk noem me
echter altijd een „Hollander" of een „Netherlander",
aangezien „Dutch" hier gewoonlijk met „Dui tsche r" verward wordt.
Dit is een buitenlandsch Nederlandsch misschien,
maar moet in aanmerking nemen, dat ik zeer weinig Nederlandsch zie, bijna nooit schrijf en uiterst
zelden spreek.
Jaren geleden echter schreef ik een artikel van uit
London voor het tijdschrift „Nederland". Dat was
het laatste van mijn letterkundigen arbeid in mijne
moedertaal en sedert ben ik vrij wat verengelscht. De
taal is een machtige invloed in het leven em werkt
onbewust in op onze denkwijze en levensaard.
hart en zin ben ik echter Nederlander gebleven, al
gaat de taal me op 't oogenblik niet zoo vlot van de
hand. Het Algemeen Nederlandsch Verbond zal weldoen het bewustzijn van taal en Nederlanderschap levendig te houden en te versterken, zelfs in den vreemde.

Het Hudsonfeest.
In September 1909 zal het feit worden herdacht dat
300 jaar geleden het eerste schip onder Nederlandschevlag Amerika bereikte. Het was het vaartuig
van kapitein Hudson, een Engelschman, maar in Nederlandschen dienst.

In Amerika wordengroote toebereidselen gemaakt
voor dit gedenkfeest. Daartoe behoort ook een vlootschouw. De sub-commissie voor dit onderded van het
programma heeft nu officieel bericht ontvangen van
onzen tegenwoordigen minister van buitenlandsche zaken,. jhr. mr. R. de Marees van Swinderen, vroeger
g'ezant te Washington, en van den gep. vice-admiraal
jhr. Roell, oud-minister van marine, dat zich hier te
met het
doel nalande een commissie
heeftmens het Nederlandsche yolk aan de Regeering' van
de Vereenigde Staten als gelegenheidsgeschenk een model aan te bieden van de „Halve Maan", het schip
waarmede Hudson uitzeilde en de Amerikaansche kust
bereikte.
Debedoeling is een vaartuig te bouwen, overeenkomende naar atmeting en bouw met het historische
schip.
In de voorloopige commissie te Amsterdam hebben, naar vroeger reeds werd gemeld, zitting genomen de heeren J. T. Cremer, president van de Nederlandsche Handelmaatschappij ; S. P. van Eeghen,
voorzitter van de Kamer van Koophandel; mr. R. van
Rees, van de firma Adolph Boissevain & Co., En J. H.
J. L. baron Sweerts de Landas, vice-admiraal, directeur en commandant der Marine.
Ook te Rotterdam en te 's Gravenhag'e zullen comiN. v. d. D.),
te's worden gevormd.

Lichaamsoefening en levensgereedheid.
Uit een geschrift van den Amsterdamschen bond
voor lichamelijke opvoeding komt onder bovenstaanden titel de volgende beschouwing voor van den heer
L. Simons:
„Beets, die nu dood is, heeft jaren geleden ons
yolk „een slecht onderwezen natie" genoemd.
Wie het onderwijs gericht wil zien niet „op de
school, maar op het leven", kan vandaag zeker nog
niets afdoen, van deze ernstige beschuldiging.
Hoe ook in sommige opzichten het w e t e n van
dingen bevorderd is, het leeren d o e n, het toepassen, het uitrichten en aanpakken blijft gebrekkig.
Dit geldt schier zonder uitzoiitlering' van menschen
van allerlei rang en stand.
We zijn een veel redeneerende en veel delibereerende natie; we zijn zwaartillend, tobbig, loom en langzaam. Er komt weinig werk uit onze handen; we
zijn nog vreeselijk bang ons aan koud water te branden. De kunst van arbeidsverdeelkig, van onderschikking, van maatschappelijk en economisch ingenieurschap verstaan we slecht.
We hebben noodig te worden wakker geschud, gedrild, geschoold. We moeten leeren klaar te staan,
we moeten ons leeren voegen; we moeten leeren dadelijk aanpakken; we moeten leeren, veel doen in weinig tijds, methodisch, gemakkelijk en kloek; we moeten leeren durven en uithouden.
Heti goedmoedige, lobbesachtige, hobbezakkerige
slapschouderige, slapbeenerige van „kom ik er vandaag niet dan lukt het morgen wel", gevolg van de
kleinheid onzer verhoudingen, moet er uit.
Behalve in de beoefening van den handarbeid zie
ik een g'roote opvoedingsstuw in deze richting in
geordende sport en welgeleerd spel,
in gymnastiek en lichaamsoefening in de open lucht.
Sport niet allereerst van wedstrijden, en vooral niet
van hen die — daarbij toekijken. Rudyard Kipling'
had schoon gelijk, toen hij de Engelschen om de
ooren veegde, omdat ze sport tot een kijkspel gemaakt hebben tegen entree, bij Lord's en aan den
Oval. De fiat- en twintig-duizend menschen, die daar
plegen samen te komen om de professionals
te zien spelen, zullen niet veel van de opvoeding genieten, Welke de sport kan geven.
Wie er voordeel van trekken willen, moeten zelf
mee doen, niet toekijken.

De Amsterdamsche Bond voor L. O. — met zijn
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program van actie elders omschreven — heeft dus
een werk van' groote hygienische en sociaal-economische waarde te ondernemen. — 't Is geen werk dat
een enkele klasse of stand kan raken, — 't is er inderdaad een voor a 11 e burgers. —
Daarom moeten hier alien samenwerken".

Onder vreemde vlag.
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in slecht Engelsch toe teroepen, aat er, na een middag cefenens, gemakkelijk genoeg af.
Ik geef tennissers, die het met mij eens zijn in overweging het volgende lijstje van vertalingen uit te
knippen en aan hun clubhuisie aan te plakken: gtddie ? — klaar ?; surruft — u speelt;lthf — nul;
n— vijftren; seurtie — dertig; fogtie — veertig;
fogtie of — veertig gelijk; atfantach oud — voordeel
uit; ruff, smoess — ruw, glad; single koorrt — klein
veld; wellpleet — goed . zoo; keeme spel; set —
spell

In Allen Weerbaar maakt de heer A. E. Dudok
van Heel de juiste opmerking dat men in ons landje
dames, heeren ens kinderen met stroohoeden ziet rondloopen, prijkende met linten of vlaggetjes in de Amerikaansche, Duitsche of Engelsche kleuren, maar nooit
in de Nederlandsche.
Kleinigheden zal men zeggen. Zeker; ook bij Neer,
landia golden zij niet voor meer dan zij waard zijn.
Maar zou het niet prettiger zijn voor Nederlanders
en voor vreemdelingen, de nationale kleuren in Nederland te zien dragon ?
Wie begint ? Een dankbaar werk zal hij doen. Hij
of zij, of beiden.

Verschenen:
Reisboek 190 8, agave Morks & Geuze,
Dordrecht, handleiding voor allen, die Nederland witlen leeren kennen. Catalogus van reisgidsen en -kaarten,plattegronden, hotel- en pensiongidsen, adresboeken, albums, reiswijzers enz. van Nederland. Met platen.
Gidsvan Putten met 12 lichtdrukken en gekleurde wandelkaart,uitgave „De Veluwe" te Putten.

De Amerikaansche trek naar Java.

Holland op zijn best.

De Amerikanen hebbenJava ontdekt. Zij roemen
het in hun bladen als „de Hof van Eden — met een
eerste klas-hotel". Het is het mooiste enhet es belangwekkende land om er ontspanningsreizen been te
maken. „Er is zeldzame gelegenheid om te jagen, er
zijn oude tempels om te bezichtigen, mreemde zeden
der inboorlingen om te bestudeeren; zeldzamegeologische en botanische aantrekkelijkheden en het landschap is er onovertroffen mooi".

Hollandsch - Belgisch.
De Brusselsche correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft aan zijn blad, onder het
opschrift „Hollandsch-Bel
Tentoonstelling":
Eigentijk moest ik „Exposition Holikando-Belige"
schrijven. Want alles, of bijna alles, is hier zorgvuldig in het Fransch gehouden: opschrift en uitnoodigingen, reklaamkaarten en winkeljuffrouwen. Waarom
dan toch ? Brussel is de Vlaamsche hoofdstad van
een' hoofdzakelil Vlaamschland. Ik weet • niet wie
deze tentoonstelling henft ingericht, maar ik stel vast
dat vooral Hollandsche en Vlaamsche huizen tenLtoonstellen. En nochtans : kwasi-alles in de, voor Holland
en voor Vlaanderen vreemde, Franschetaal. Vreemd
in al de beteekenissen van het woord, het geen wel
blijkt uit de wiize waar er mee om wordt geg'aan en
gesprongen: „Prijzen voor Holland" wordt hier telegraphisch door „Prix pour Hollande" vertaald. En
zoo ware er wel meer aan te halen... Wanneer gaan
de Nethrlanders dan toch be r" dat men — alle
Vlaamschgezindheid er buiten gelaten — hier hunne
taal best begrijpt ? Engelschen prate n hier als overal,
Engelsch, En Duitschers, Duitsch. Waarom doen de
Hollanders dan de Vlamin.gen na, die vinden dat het
gekleed staat, in Bel 'e niets dan Fransch te wauwelen; nu vooral, dat het in sommige, lang niet geringe,
kringen voor fijn geldt, Nederlandsch te brouwen ?

Sport - bargoensch.
Verkort uit 't Hbld:
Het tennissen is weer in vollengang, en langs het
g'roene veld of den cementen vloer klinkt weer uit voile borst het bastaard-Engelsch, waarmede wij , ons
voor landgenoot en vreemdeling belachelijk plegen te
miken. Vooral voor den laatste. Het moot b.v. den
Engelschman wonderlijk te moede worden als hij,
langs onze tennisvelden wandelend, eenige scherpe
klanken als ; „fochtie" of „seurtie" hoort roepeni, die
in hem een flaw vermoeden wekken, dat men hier de
woorden „forty" en ,thirty" tracht na te bootsen.
Het gebruik van he Hollandsch is zeer goed mogelijk. Het vreemde, dat er voor Hollanders in gelegen
is, om elkaar in beschaafdHollandsch, in plaats van

Reisgidsen.

Prof. Huizinga van het Trinity College te Hartford schrijft d.d. 10 April:
Prof. De Groot *), die in Hartford in Connecticut
voorlezingengeeft over den Chineeschengodsdienst,
maakt een bijzonder gunstigen indruk en wordt hoogelijk gewaardeerd in Amerika. Inzender dozes heeft
aan alle ziiden hoogen to gehoord en bewondering
voor den Hollandschengeleerde. Het viel hem op, dat
zulke waardige vertegenwoordigers van:- Nederland den
naam onzes yolks verheffen in de oogen der Amerikanen, die gewoonlijk niet een te hoogen dunk hebben
van de Europeanen. Het ware wenschelijk, dat er gelegenheid bestond de relaties voor Hollandschegeleerden in Amerika te vermeerderen.

Graaf van Limburg Stirum.
Uitgen schrijven van den Secr. der Afd. Constantino 1:
'et is met innige spijt, dat ik U het vertrek uit
onze stall mot melden van Zijne Excellentie Graaf
Van Limburg Stirum, zaakgelastigde van Hare Majesteit alhier en tot een nieuwe n post aan het Ministerse van Buitenlandsche Zaken benoemd.
In het begin van dit jaar had Zijne Excellentie het
plan opgevat een Hollandschen tarsus op te richten, en begrijpend al het belang dat de Hollandsche
industrieelenhadden hier een handelshuis op te richten, had hij reeds tot dat doel onze pogingen aangemoedigd.
Wij ho en dat het door hem uitgestrooide zaad
vruchten voor de toekomst zal dragen en indien de
Hollandsche cursus nog niet officieel en voor iedereen toegankelijk is, verwachten wij toch, dat weldra
al de kinderen van Hollandsche families in staat zullengesteld worden hunne moedertaal hier te leeren.
Wij zouden aan onzen plicht te kort doen, indien
wij hier ook een wood van hulde brachten aan de
Gravin van Limburg Stirum,' wier vertrek nit Constantinopel een waar verlies is voor de liefdadige instellingen.

Ledenlijst Z. - A.
In de exemplaren van het Mei-Nr. bestemd voor
Zuid-Afrika, werd eenlijst der Zuid-Afrikaansche leden van het A. N. V. gelegd, ten erode het winnen
van nieuwe leden te vergemakkelijken.
Nog een beperkt aantal dozer lijsten is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar aan het Kanloor t A. N. V.
Wijnstraat 81, Dordrecht.
*) Bedoeld wordt dr. J. J. M. de Groot,hoog-.
leeraar te Leiden.
Red.
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Lezingen op Java.
Consul-Generaal Bosschart te Melbouyne schrijft aan
Neerlandia, dat hij plan heeft in Juli a.s. lezingen te
gaan houden op Java, in denzelfden geest als hij ze
het vorig jaar in Nederland hield.

Beiaard- Concerten te Mechelen.
Alle Maandagen der maanden Juni, Augustus en
September bespeelt de bekende beiaardier, Jef Oenyn,
het klokkenspel van den Romboutstoren.
Programma's en beschrijvingen met foto's verschaft
de Mechelsche Tak van 't A. N. V. to 'en 15 centimes,
Secr. Dr. H. Baccaert, Potterij 2, Mechelen.

Onze zegelljes.
Degroene zegeltjes, welke de leden van Groep
Nederland in het vorig nummer gevonden be bben, zijn bestemd om geplakt te worden op
brieven en rekeningen, die noodeloos in een
vreemde taalgesteld zijn en den afzenderworden
teruggezonden. Ook kan men ze op eigen
brievenplakken ingeval men antwoord in het
Ned. kan eischen en in een vreemde taal verwacht. Mengebruike ze niet voor alle brieven.
Meer zegels zijn kosteloos verkrijgbaar aan
het kantoor A.N.V. Wijnstraat 81, Dordrecht.

Stamverkeer.
(Evenvoor afdrukken ingekomen),.
Het ligt op den weg van het Verbond het reizen en
verblijven inNoord-Nederland te bevorderen. Daar
heeft vart de eerste tijden van het ontstaan onzer vereen in Groep Belgie haar werk van gemaakt.
Dit jaar heb ik een Lang gekoesterden wensch kunnen ten uitvoer brengen en ben met een groep leerlingen uit Poesis Rhetorika van het Gentsche Athenaeum naar 't Noorden getrokken om hun het bewijs
te leveren), dat Holland veel moois heeft en een bezoek
meer dan overwaard is. Vier dagen zijn wii uit geweest: op 4 Juni te 10 uur 's morons in Den Haag
aangekomen, hebben wij dien dag het Museum in het
Mauritshuis bezichtig'd, een wandeling gedaan door
het heerlijke Haagsche Bosch •; Huis ten Bosch gezien,
Scheveningen, strand en Kurhaus en wandelhoofd,
waar in 't Koifiehuis, de Schotsche Kapel te onzer
eere, een onbeholpen, doch goed bedoelde Brabancon0 uitvoerde: dat hadden leden van Haagsch ong
Nederland, die zoo vriendelijk waren ons te vergezellen, weten te bewerl<en. Ook de heeren Plokhooy en
Lefevre hebben met oils meegewandeld; de laatste is
in 't Mauritshuis onze Cicerone geweest. Aan 't station, bij ons aankomen alreeds, wachtte Mr. Hymans,
van Kantoor Stamverkeer ons op, met vrijkaarten voor
Kurhaus. — 5 Juni waren wealreeds 8 uur 's morgens in Amsterdam, hebben Jodenbuurt, Adis, Ethnographisch Museum, Aquarium gezien. 's Namiddags
was daar alweer de Voorzitter van Amsterdamsch
Jong Nederland, de zoon van Professor Jan te Winkel om ons te vergezellen bii 't zien drukken van het
Nieuwsvan den Dag (22C00 ex. per uur, 16 bldz.
gevouwen, uit de pers gespuwd), waarvoor dank ran
den heer Funke;verder bezoek aan
Begijnhof,
eigenaardige stadsgedeelten, Tolhuis over het Y;•
's avonds wandeling door het hart van de sad
leis voor Volksvlijt, Passage; Amstel en tooverachtie verlichting van de Hooge Sluis; glas gedronken
in Panopticum-Concert;Rembrandtplein; drukke Kalverstraat en ten slotte: traktatie op de beroemde pannekoeken in Krasnapolsky vanwege Jong Nederland.
's Anderen daags 's morgens vroeg uit de veren, naar
Markenop tamelijk bewogen Gouwzee; eens overoewipt naar Edam en 's namiddags Rij(smuseum,
waar de vriendeliike jongeheer Keizer van A. J. V.
ons rondbracht. Wat onvergeteNk blijft is de verrassing, die ons Zaterdagsavonds bij onzen terugkeer in

Den Haag te wachten stond. De Jongelieden-Afdeeling A. N. V. en de Gymnasiastenbond hadden de
mooie zaal Concordia op het Alexanderveld gehuurd
en een feestavond te onzer eere ingericht: voordracht,
zang, muziek. Dr. Edward B. Koster, de dichter van
N i o b e, verleende zijn gewaardeerde medewerking,
door voordracht van zijn gedichten. Hier werden we,
na 't spelen van een Brabanconne — een Vlaamschen
Leeuw bleek men niet machtig te zijn — begroet n
een luimig gedicht door den beer Van Leeuwen, voorzitter van den Gymnasiastenbond, waarin hij mededeeling deed van de zuchten, die wij geslaakt hadden
bij 't bezichtigen van hun prachtig ingericht Gymnasium:
En nu zijn ze hier gekomen
Op een reisie voor hun fool.
Verbaasd stonden ze te droomen
Voor ons wonderschoone school.
En van nog andere zuchten...
Nog iets deed hun zuchten slaken,
Dat m'in Gent nog niet bezat.
Ze zouden revolutie maken,
Tot m'in Gent ook meisjes had.
Dit slaat op... mijn schaapjes natuurlijk, niet op
den herder. Ik zou nog vergeten — van een bevolking van 260 gymnasiasten zijn jonge dames —
dat de jongejuffrouwen met enkele jongeheeren ons
bij ons bezoek op 't zingen van enkele mooie liederen hadden onthaald.
Maarhoor den dichter verder:
Om hun vast eens aan te raaien
Hoe zoo'n meisje wel behoort,
Toonden wij hun
fraaie
Exemplaren van de soort.
Ja daar zaten wij nu te midden dezer bekoorlijke
Haaische bloemen, hartelijk verwelkomd, en na 't toncert zouden mijn schaapjes, onder een lusts dansje,
nader met haar kennis maken, zoodanig, dat Andriesse 't in dengrond van zijn hart betreurde, dat
hij niet dansen kon en zwoer, dat zijn eerste zorg
in Belie
g
zou zijn
het te leeren.
't Heeft dan ook wat om
moeitede schaap'es voor de afreis wakker te krilgen. Te Rotterdam,
waar alweer tweegymnasiasten ons opwachtten, troffen we 't net, dat we, aan 't Park aan den boord
der Maasgezeten, 't vijfde grootste stoomschip der
wereld, zoo pas voor de Holland-Amerika-lip gebouwd, majestatisch de haven zagen invaren. Een
heerlijk watertochtje per Fop-Salonlhoot bracht ons
te Dordt, waar de heer Van Son — Plokhooy was zoo
vriendelijk geweest ons alweer op reis te vergezellen onze aandacht vest' de op menig eigenaardig
„aeveltie, menig schilderachtig stadsgezicht en ons het
Zuid-Afrikaansch Museum toonde.
Van Dordtging het dan huistoe. 'on ens zijn
opgetogeni over het vierdaagsch uitstapje en kunneri
niet zwijgen over de genoten gastvriiheid en ondervonden vriendelijkheid vanwege de Noorderbroeders
van jonger en ou,der jaren. De opgedane indrukken
zijn bizonder leven'dig en bizonder deze in hun omgang met jeugdige Nederlanders van beiderlei kunne:
dat men wel nog in een ander taal dan het Fransch
keurig beschaafd kan zijn; want deze schaapjes behooren alle tot den gegoeden stand en als men Andriesse uitzondert, mag men ze dat
dat hunne huistaal Fransch is. Nu hebben ze zich met het Nederlandsch, dat ze kennen, vier dagen lang, bevredigend
uit den slag getrokken. Zoo verrukt zip ze, dat er
onder hen een is, die niet zal terugkeeren. Zoo wordt,
dunkt me, toenadering het best bewerkt. Dit vierdaag'sch uitstapje is te doen voor ft 40. lk kan 't
mijn collega's M. 0. aanbevelen en houdt me gaarne
voor inlichlingen tot hun beschikking.
G e n t, 8 Juni 1908.
R
H. MEET.
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ORGAAN ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
En leer op nietwes staat te maken,
Als
Been in eigen krachten is.
ONNO ZWIER VAN HAREN.

INHOUD : E. J. Potgieter : Uit het Rijksmuseum — Hollandsche Vereeniging op Ceylon — Jaarverslag der Afdeeling Buenos Aires, door
H. J. Dubourcq — Verslag der Afd. Chicago, door H. Jacobsma — Hollandsch melkvee voor Mexico, door J. ten Napel — Berichten — NoordNederland : Leiden en het XXXe Ned. T. en L. Congres, door W. J. J. C. Bijleveld — Stamverkeer — Jets over het reizen in de 17e eeuw — Van
het Groepsbestuur — Van de Afdeelingen — Van de Boekencommissie — Zuid-Nederland : Over Vlaamsche Volkskracht — Uit onze Takken —
De Beiaardconcerten te Mechelen — Postzegel-Afdeeling — Fransche adressen — Zuid-Afrika : Stambelangen Berichten — Ned. Oost-Indié :
Eene opmerking nit Indie beantwoord — Sproklielingen nit het Indische Groepsblad — Een belangrijke rede — Ned. Antillen : De Aves-eilanden,
door J. H. J. Hamelberg — Ingezonden, door S. W. de Clercq, M. van Gimborn en Jan Greshoff — All. en Med. — Rek. en Verantw. v, h. Hoofdbestuur.

E. J. POTGIETER.
(1808 – 1875)

Er was een tijd, waarin de wee Schaal der volkeren
van Europa door hare vorsten niet ter hand werd genomen, of de hollandsche maagd, aan hunne zijde op
het regtsgestoelte gezeten,
wierp er mede haar oorlogszwaard of haren olijftak in en deed door deze
bijwijlen den evenaar overhellen; gij, die het leest,
als ik die het schrijf, wij
waren ergetuigen van,
hoe zij voor luttel jaren
met harepartij voor de
vijfschaar gedaagd, vonnis
ontving van wie haars ge-

eenen doortogt te vinden , door natuur ontzegd", een
tijd, waarin de winzucht een adelbrief verwierf, door
hare. verzustering met de wetenschap : Stel U voor
(God verhoede, dat 't ooitgebeure !) stet u voor dat
Java ons niet !anger zijne schatten in den schoot
stortte, en zeg mij, werwaarts de dienstbare vloot der
Handel-Maatschappij dan
hare zeilen hijschen zou ;
waar de ondernemingslust
harer reeders, in Noordof in Zuid-Amerika, betrekkingen heeft aangehouden • waar men zich
onzer in China nog herinvert; wie ons in Australie
kent?
Er was een tijd dat
Holland naar kennis dorst-

lijken, hare minderen zijn

te, kennis waardeerde,

geweest.
d dat de
Er was een tij,
hollandsche vlag werd
begroet als de meesteresse
der zee, waar ook ochtendof middag- of avondlicht
de oceanen van beide
wereldhalfronden verguldde • een tij,
d waarin hare
vlootvoogden den bezem
op den mast mogten
voeren, dewij1 zij, naar de krachtige uitdrukking dier
dagen, de zee hadden schoongeveegd van gespuis; in
eene der jongste vergaderingen Hunner Edelmogenden
hebben welsprekende stemmen de roemlooze ruste van
Janmaat beklaagd.
Er was een tijd waarin de hollandsche handel den
moed had, de boeijen te verbreken, hem door den beheerscher der beide Indien aangelegd en, stouter nog,
de ongenade van 's aardrijks uithoeken braveerde, om

kennis lief had en in
menig vak van studie de
vraagbaak der beschaafde
wereld werd ; waarin het
de beoefenaren der wetenschap huldigde, zonder ander aanzien des persoons :
blond van lokken of grijs

van haren, landzaat en dus
het voorwerp van zijnen
regtmatigen trots, of ball ing, en dus het voorwerp van zijnen edelaardiger
eerbied ; handhaver van het oude, en daardoor wachter
bij den reeds verworvenen schat, of kampvechter voor
het nieuwe, en daardoor borg voor zijn deel in de
aanstaande verovering. Thans, o het zij verre van mij
oningewijde in haren tempel, uitspraak te doen als de
blinde over de kleuren ! maar leen den twist harer
priesteren 't oor, en loochen, zoo gij kunt, het vermoeden, dat de offeranden, in de dagen, die wij be-
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de toekomst van ons land zich droomde, het roemleven, te cnzent op hare altaren gebragt, met luttel
ruchtig verleden waardig.
uitzonderingen schaarsch en schraal ziln, — gchraal
Niets dan die eene bladzijde volstaat voor het betoog,
en schaarsch tot verklarens, tot wettigens ice der ondat hi' het Algemeen Nederlandsch Verbond met ingeverschilligheid, waarmede de nabuur den ijlen rook
nomenheid zou hebben begroet,
het aanvaardende als
ziet opgaan.
Er was een tijd, waarin het door zijn beleid geeereen teeken van nationale herleving. En hi' zou het in
het Verbond hebbengewaardeerd, dat het na wekking
biedigde, om zijn goud benilde, en voor zijne kennis
gevierde Holland door deze driedubbele kroon de rovan het bewustzij,
n bedachtzaam maar met vasten
zen der kunst vlechwil de daad heeft
ten mogt ; waarin
aangedurfd.
hetgehoor voor
Geen wonder dat,
muzijk, waarin het
nu Zwolle een
zin voorpoezij
zichtbaargedenkhad, en zich in
teeken schlep voor
beiderliefelijke bloehaargrooten zoon,
sems verlustigde;
bij de inwijding
maar Europa's beook het Verbond
wondering we
zich lietgelden.
droeg door zijne
Bij monde van den
schilderschool , de
heer Bierens de
oorspronkelijke, met
Haangetuigde het
zijnen stria voor de
van Potgietersliefde
vrijheid geboren, en
voor yolk en stam ;
die de helden van
van zijn vriendschap
deze heeft veraanvoor de Vlamingen
schouwelijkt en vervan zijn opwekkend
eeuwigd; eene eerwoord tot alles wat
zuil, door dat geNederlander was,
slacht zich zelfgein verregewesten,
sticht; — eene eerin Indict en Amerika;
zuil, welker meesvan zijn voorgang,
terstukken we ten
hi' alleen, hoog uitminste niet alle voor
stekende boven zijne
hetgoud des vreemtijdgenooten, in het
delings veil hadgeloof aan een grooden — hoe onverter Nederland.
schillig onze achtDe deugdelijke
tiende eeuw de
vereering van Potnalatenschap begieter is een peilwaarde, die, in welschaal voor de de esprekend zwijgen,
lijkheid van zijn
het vonnis der
yolk.
erfgenamen wees;
tot welk eene hoogte
in den aanvang der
Hollandsche
negentiende eeuw
Vereeniging op
de druk desgeteisCeylon.
terden yolks stijgen
Het Potgieter-gedenkteeken te Zwolle,
Het bloed kruipt
mogt; — eene eerolthuld Zaterdag 27 Juni igo8.
waar
het nietgaan
zuil, voor welker
(Cliche welwillend afgesiaan door de fa. La Rzvzlre en Voorhoeve le Zwolle).
kan.
luister het onspast
het k hoofd neder te buigen van schaamte, als zij al de gaCeylon, eens een onzer prachtigste bezittingen, sedert
ven, al de krachten, al de deugden van het voorgeden Franschen tijd verengelscht, heeft nog een kern
slacht, als een spiegel weerkaatst, tot we, voelende
vangezinnen, bij wie niet onze taal, maar de herinnewat we eensgeweest zijn, en wat we werden, ons
ring aan Nederland wakker is gebleven. Dat is plotseaangorden...
ling zichtbaar geworden door de stichting van The
***
Dutch Burger Union, en door haar tijdschrift, dat in
Liever dan over Pot Teter te schrijven — geen couhet Engelsch geschreven, in goed Hollandsch tot kernrant of tijdschrift die het verzuimde —_ laten wij hem
spreuk draagt „Eendracht maakt Macht".
spreken, wiens woord aller woord overstemt. Niets
Het A.N.V. begroet deze Vereeniging met groote
dan die eene bladzijde, de aanvang van Het Rijksingenomenheid, en zal haar, noch in Neerlandia, noch
museum, is voldoende om te bewijzen, hoe Pot Teter
elders vergeten.
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Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Jaarverslag der Vereeniging Wilheimina,
Md. Buenos Aires, over 1907.
(Uittreksel).
Waarde Lan.dgenooten,
Aangenaam is het ons, de eer te hebben u hierbij
het eerste jaarverslag onzer jeugdige Vereeniong
helmina aan te bieden, die niettegenstaande haar kort
bestaan toch reeds blijken hee rit gegeven van haar levensvatbaarheid.
23 Juli 1908, op een samenkomst der meeste hier
ter stedegevestigde Nederlanders, daartoe uit On
digd door Z.Ex. onzen Minister-Resident den heer
VanRiet, werd besloten de Vereeniging Wilhelmina
op te richten als Afdeeling van het A. N. V.
Eene commissie werd benoemd, belast met het inrichten van een feest op St. Nicolaasdag ten behoeve
van minder berniddelde Hollandsche kinderen. Olt
feest,gevierd in den dierentuin te Palermo, lie tot
allergenoegen in de beste orde af.
De Ned. Vereeniging van Weldadigheid, oudere zustervereeniging, bestond reeds gedurende verscheidene
jaren, en reeds dikwijls was ter sprake gebracht beide
samen to smelten. Besloten werd, dat het bestuur der
Vermi.iging Wilhelmina tevens als zoodanig voor de
Weldadigheidsvereeniging zou optreden.
• Het verdientoverweging lien toestand te regelen,
door de statuten te wijzigen. Tevens mcet er getracht
worden de middelen waarover het Weldadigheidsfonds
beschikt ruimer te doen vloeien. Op eene rondgezondene circulaire gericht aan de kolonie om de Weidadigh.eidsvereeniging te ondersteunen kwamen slechts
4 antwoorden in met bijdragen, 165 dollar per jaar
beloopend. Het aantal bijdragende leden is zelfs nu
nog slechts 24.
Het totaal dergeregelde en bizondere bijdragen gedurende het afgeloopen jaar bedroeg 1094.25 dollar,
legenover 1367 dollar uitgaven, niettegenstaande slechts
in de ,allerdrin.gendstegevallen bijstand verleend werd.
Het aantalgezinnen, dat geregeld gesteund wordt,
is 10, maar de bizondere aanvragen tot ondersteuning zijn in den laalsten tijd zeer toegenomen, vooral
van zeelieden, die zich hie om de een of andere reden zonder werk bevinden.
Een commissie benoemd om het denkbeeld van een
eigen lokaal met leestafelen bibliotheek uit te werken,
kwam totgeen resultaat, daar zij sfuitte op de financieele moeielijkheden aan de zaak verbonden. groole kosten en het betrekkelijk gering aantal hier gevestigde Nederlanders in staat zulk een zaak te steunen, maakten het voorloopig niet wenschelijk hiertoe
over tegaan.
Ook uit dit oogpunt is het wenschelijk te zien het
aantal leden te doen toeneinen, welkenu bestaan uit:
18 begunstigende, 21 beschermende, 32 gewone leden,
totaal 71.
De Ned. nationale feesten werden op waardige wijze herdacht, in 'tbizonder 31 Augustus.
Het St. Nicolaasfeest voor minder bemiddelde kinderen werd dit jaar gehouden ten huize van onzen
waarden voorzitter, die huis en turn belangeloos ter
beschikking van de feestcommissie stelde.
De Ned. Vereeniging van Weldadigheid heef it zich
bepaalt tot ondersteuning van eene Hollandsche school,
die in het district Boca en Barracas onderwijs in de
Nederlandsche taal aan kinderen van Hollandsche oudersgeeft en oorspronkelijk werd opgericht door het
Nederlandsch Hervormd Kerkg'enootschap alhier. 30 of
40 kinderen bezoeken de school, Welke geheel belangeloos geleid wordt door mej. Heine.
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Eery damescommissie houdt het toezicht op deze
schocl en bezoekt haargem:geld. Deze dames zouden
door armenbezoek zich tevens zeer verdienstelijk kunnen maken om zoodoende de Weldadigheidsvereeniging bij het uitdeelen der ondersteuning ,voor te lichten.
Degeldelijke toestand der Vereeniging Wilhelmina
is tamelijk bevredigend, hoewel meerdere inkomsten
door vermeerdering van het aantal leden gewenscht
H. J. DUBOURGQ, Secretaris.
t3g
Verslag der Afdeeling Chicago van het
• A. N. V. over het jaar 1907—'08.
(Uittreksell.
Hebben wij verleden jaar onze Afd. vergeleken iJ
een kind dat begint te leeren to en thans nu zii
reeds eene driejarige is, mogen wij aannemen, dat
zij reeds loopen kan. Edoch, driejarige kinderen struikelen nog dikwijls en kunnen soms leelijk vallen. Ook
ons kindeke is zulks overkomen in het verloopen jaar.
Had het bestuur maatregelen genomen om op 30
Aug. Koninginn.edag te vieren, zoo opgewekt mogelijk, door een samenloop van omstandigheden liep alles ten slotte zóó, dat wij te elf de ure die samen-.
komst nog moesten afschrijven. Gelukkig dat de oorzaak n i e t was:„geen sympathie voor Neer lands
Koningin”; integendeel, H. M. moge zich verzekerd
houden van de achtin.g en liefde onzer Afd., zoowel
als van ieder wien nog „Neerlandsch bloed door de
aderenvloeit"; getuige de voortdurende aanvrage,
zelfsvan Amerikanen, naar H. M's. schoonportret,
dat thans reeds prachtig omlijst in veler waning, alsmerle in verschillende inrichtingen voor onderwijs, prijkt.
Over hetgeheel genomen is er vrij wat door ooze
Afd. in het verloopen jaar verricht. De bestuursvergaderingen zijn geregeld elke maand gehouden.
Door dat ons yolk nog zoo koud is omtrent ons
streven en altijd vraagt op z'n Amerikaansch „betaalt het", is het bestuur in zijn mach beperkt. Behalve voor de belangen onzer Afd. te zorgen, heeft
het bestuur ook dievan onze stamgenooten, over de
wereld verspreid, getracht te behartigen. Eene firma
te Yokohama, Japan, is door onze bemiddeling in verbinding gebracht met handels-firma's alhier; eenpersoon uit Mexico werd eene list van fabrikanten toegezonden; eene firma te Eindhoven, Nederland, werd
inlichting gegevens een persoon uit Madden-Azle werden catalogussen van machinerieen toegezonden en
meteeri in verbinding gebracht met een fabrikant; een
schrijven uit Den Haag, om plaatsing voor een „e lettro-ingenieur" werd door een man van 't yak beantwoord; een jongmensch in Londen van raad gediend;
een paar jongelui in onze stad kortelings aangiekomen, ingelicht. Dit alles kost veel moeite, want dikwijls moeten wij zelven eerst inlichtingen vragen. In
dit opzicht heeft het bestuur veel verplichtingen aan
den heer A. Oosterheerdt, die het een en andermaal
zijne zeer gewaardeerde hulp heeft verleend. Ook is
al die briefwisseling dikes is een ondankbaar werk.
Van eene firma ontvingen wij eene vriendelijke dankbetuiging: dat deed ons goed. Maar van een persoon,
waarvan\ wij verbazend veel werkhadden eer wij hem
konden dienen, hebben wij nooit weer ietsgehoord.
En dat deed mindergoed. Toch troosten wii ons met
degedachte: aan een stamgenoot is welgedaan.
Behalve de huishoudelijke-, hebben wij drie gewone
en eene openbare vergadering' gehouden. Op de vergadering'en werden lezingen g'ehouden door de heeren
S. Elzinga, A. Oosterheerdt, H. Berends, Ds. De
Leeuw, Holstein, J. de Boer en den secretaris. Op
voorstel van denheer A. Oosterheerdt werd besloten:
a. bij de besturen der Chr. scholen aan te dringen
op onderwijs in de Ned. Geschiedenis;
b.publieke lezingen over Ned. Gesch. te houden;
c. speciale klassen voor dit doel op te richten.
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Het onder a genoemde is uitgevoerd: alle schoolbesturen op een na he ben gunstig op ons verzoek
geantwoord. Aan punt b is een begin van uitvoering
gegeven; en aan de uitvoering van punt c kon bij gebreke van leerlingen een gevolg gegeven worden.
Al van de oprichting onzer Afd. af, is er in het
bestuurtelkens gesproken over de wenschelijkheid om
e ne leerstoel voor Ned. Taal, Gesch. en Letterkunde
e
aan de Chicagoosche Universiteit. Eene commissie werd
benoemd om eene petitie voor dat doel op te stellen.
Dit is geschied en de zaak is in gang. Dr. Birkhoff
is benoemd tot voorzitter.
Aan twee in onze groote stad opgerichte Chr. Muziekkorpsen zeide het bestuur zijnen zedelijken steun toe.
Eindelijk is in den loop van dit jaar onze Wilhelmina Bibliotheek geopend met ruim 100 boeken, waarvan wij hopen, dat door de leden een ruim gebruik
zal wordengemaakt.
Daar mej. Nellie Venhuizen welwillend als bibliothecaresse dienst doet, heeft het bestuur haar eere-lid
gemaakt, evenals haar vader, den heer 0. Venhuizen,
terwijl de bibliotheek bij hem aan huffs is.
Onze boeken hebben wij, gekregen door tusschenkomst van de Boeken-Commissie te Rotterdam. Over
het geheel eente prachtige bezending. Geregeld worden
ons 5 extra-nummers van Neerlandia, alsmede een ex.
van Boon's Magazijn toegezonden. Catalogtssen uit
Amsterdam en Antwerpen werden ons toegezonden,
alsmede een jaarlijksch verslag van de K. v. K. te
Smyrna. Dit laatste in het Fransch!
Er moet nog meer beweging van ons uitgaan. Daartoe is de krachtige medewerking der leden noodig.
Heeft eel" der leden een goed denkbeeld, hi' make het
bestuur er mede bekend. Dan zal het jaar 1908 een
veel rijker verslag kunnen geven.
. J ACOBSMA, Secretaris.
H

Ned. Vereeniging te Genua.
Het bestuur isthans samengesteld als volgt:
Voorzitter: H. C. F. Hennig (Consul-Generaal der
Nederlanden en Vertegenwoordiger van het A. N. V.) ;
Onder-Voorzitter: J. M. Hosang; Secretaris: B. van
Praag adzes: Casella Postale No. 416) •; Penningmeester: G. H. van Straaten; Bibliothecaris: H. G.
Hartsuyker.

Inlichtingen over Argentinie.
De heer G. A. Gulden, Vertegenwoordiger van, het
A. N. V. te Rosario, vertceft tiidelijk in ons land,
te Zalt Bommel (Geld.) en verklaart zich bereid aan
leden van het A. N. V. mondeling inlichtingen over
Argentinie te verschaffen, mits men vooruit schrijve.

Van 't Hoofdbestuur.
Zaterdag 8 Juli werd te Antwerpen een vergadering gehouden van 't Hoofdbestuur.
Het verslag ervan moet tot het Augustus-nummer
worden uitgesteld.
In deze vergadering werd mej. E. Baelde tot ondervoorzitster van het Hoofdbestuur benoemd.

Bericht.
De Algemeene Secretaris-Penningmeester,
Mr. W. Dicke, is van 15 Juli-15 Aug. afwezig.

Noord-Nederland.

Hollandsch melkvee voor Mexico.
Van een welbekend Spaansch kapitalist, die in, de
onmiddellijke nabs head van de hoofdstad van Mexico
op een. aan hem behoorend uitgestrekt landgoed eene
modelboerderij wenscht te vestigen, waarop men zich
in het bijzonder zal toeleggen op het kweeken van
melkvee van Hollandsch ras, heeft de Vertegenwoordiger van het A. N. V. aanvraag om inlichtingen ontvan en opdat de mogelijkheid kan worden overwogen om rechtstreeks van Nederland naar Mexico Hollandsch melkvee van zuiver ras met stamboom in te voeren.
Zij, die in bijzonderheden dit onderwerp betreffende belang stellen, kunnen zich met in het Nederlandsch gestelde brie en richten tot den heer J. ten
Napel, Apartado No. 1619, Mexico D. F.
In het bijzonder worden prijzen gevraagd van 4- en
5-jarig melkvee en van 2-jarige stieren (vrij van tuberculose).
Photografien zullen op prils worden gesteld.
De prijzen moeten zijn zoo mogelijk c. f. Veracruz of f. o. b. Antwerpen, Hamburg of Plymouth
(Engeland), terwijl het vee (ook teen sterfte) indien
mog'elijk verzekerd zou moeten zijn van plaats van afvaart tot Mexico D. F. eventueel tot Veracruz.
Er bestaat in Mexico veel vraag naar vee van Hollandsche afkomst, hetwelk gewoonlijk uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika wordt ingevoerd.
J. TEN NAPEL.

Uit Ben g uella ,
Onze Vertegenwoordiger, de beer P. v. d. Smit,
schrijft o. m.:
gem de
Ik vin hier een bord met opsthrift: „Para
Carros, Uitspanplek"eplaalist
door
de Stadsraad
,
g
van Benguela, een teeken dat de Portug'eezen ook rekening houden met het Hollandsch sprekend deel der
bevolking in het district.

Leiden en het XXXe Algemeen. .Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.
Gelukkiger keuze had het laatste con te
to Brussel in 1906gehouden, niet kunnen doen voor hare
plaats van samenkomst in 1908, dan de oude Sleutelstad. Van deze kan men tochgerust verklaren, dat
ieder lid van het Nederlandsch Verbond, haar zoo al
dan niet uit eigen aanschouwing, dan toch door haren roem, beter kent dan menig andere engrootere
in onze gewesten.
En voor hoe talrijken onzer is de naam „Leiden"
niet de belichaming van dieii heerlijken 1ijd van hun
zorgeloozen studententijd.
leven, hun
Welnu, ons Leiden, ons typisch academisch Leiden,
zal dit jaar de maand Augustus niet de gewone
doodsche aanblik bieden van andere jaren, wanneer
al wat weg k a n gaan het voorbeeld van Pallas'
kroost volt.
g
Zeker zal ditjaar niet de vreemdeling, die zich
pleegt te verlustigen in het oude mooi van eene „Hollandsche doode stad", bier een ideaal vinden, om in
rust over eenglorierijk verleden te droomen. Neen,
degeheele Augustusmaand door, zullen talrijke leden
van hoofd- en subcommissies van het congtes, druk
in de weer zijn, om de laatste voorbereidende maatregelen te treffen, en menig nog laat verlicht venster
zalgetuigen van de levendige zorgen van hen, die
zich voorgenomen hebben, de welkome gasten „Leiden op zijn best" te laten bewonderen.
En dan komen teen het einde der maand de congresdagen (25-28 Augustus) de kroon op het werk
zetten en zullen 'scharen uit alle streken, waar Nederlandschgesproken, Nederlandsch gedacht, en voor
het Nederlandschgewerkt wordt, zich vereenigen in
die stad, die zoo door en door Nederlandsch is. en
door het conserva i isme barer inwoners en de frissche, vrije geest, die nit haar academieleven spreekt
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sinds ontelbare jaren,
zulk eenegelukkige
vereeniging geeft van
het .oude en het
nieuwe.
Zooals reedsgezed
is, velen onzer
g
kennen Leiden, kennen het zelfs door en
door, en zij vooral zullen hier en daar verrast worden door veel,
wat antlers was in
den tijd, lien zij hier
doorbrachten.
Maar in hoofdzaak
wakengoede zorgen
over het behoud van
dat een wat op de
meest treffende wijze
ons terugroept naar
het Leiden van vroeger.
Behoef ik u nog
te wizen op den
ouden, eeuwenheugenden Burcht, op het
wereldberoemd stad •
huis, op het paleis
dergrootste Leidsche
industrie van weleer,
waarin thans nog zooveel bewaard wordt
uit Leidens verleden,
dat een bezoek u reeds
eengeheelen dag van
kunstgenotkan even ;
op de talrijke musea,
de academie, dat eenig
ons overgeblevene
middeleeuwsch klooster binnen onze veste,

Renaissance-gevel aan de Breestraat 56,
naar eene oudephotographie, till het Leidsch Jaarboekje.
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En dan, wij zullen
ons ook naar buiten
be even
naar die
,
mooie Kagermeer,
die alom zulk een
welverdiende vermaardheid verworven heeft, nu er
sedert een tweetal
jaren geregeld gelegenheid bestaat,
ditpuik van Holland's
schoon van nabij te
aanschouwen.
Ook naar ons
schoonste zeedorp,
Noordwijk, zullen
wij gaan, Noordwijk
met zijn breed strand
en hooge duinen,
waar het zoo aan enaam is te verpozen
na heeten zomerdag.
En heel het welvarend Rijnland zal voor
u open liggen en u
lokken tot nadere
kennismaking.
Augustus is sedert
eenige jaren, een
maand van zon en
mooi weer en als wij
den Koninginnedag
naderen, laat de
Oranjezon ons zelden
in de steek.
Op dan, naar Leiden,
waar vrienden u wachten, waar vriendschap
gesloten, kennismaking hernieuwd kan
worden, waar wij op

DE EURO,
volgens de prent bij Orlers, uit htt Leidsch Jaarboekje.
013 de hofjes, op al die verdere juweelen van Oud

Holland's bouwkunst, die men hier schier in iedere
straat, op iedere yacht nog aantreft.

historischen bodem eenmaal tooneel van zooveel
lien
strijd, in vrede mogen gedenken en aansnoeren den band,
die ons allen, Nederlandersbindt. W. J. J. C. BULEVELD.
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Stamverkeer.

Nu de zomer dit jaar reeds zoo vroeg in voile
schoonheid is ontbloeid en het reisseizoen is aangebroken voor al en die zoo g'elukkig zijn vacantie te
hebben of te kunnen nemen, wordt nog eens de aandachtgevestigd op de Afdeeling Stamverkeer van
het A. N. V. gevestigd wat Groep Nederland betreft
e Javastraat O.
te 's Gravenhag,
De Afdeeling Stamverkeer stelt zich ten doel, reis
en verbliif van buitenlandsche Verbondsleden in Nederland aan te moedigcn door het geven van inlichtingen,
door de aanstelling van verkeer-bezorg'ers in verschillende plaatsen en op andere geschikte wizen.
De plaatselijke verkeer-bezorgers ziln den bezoekers
zooveel mogeliik van dienst, geven hun nader plaatselijke inlichtingen, nemen klachten in ontvangst enz.
Deaandacht wordt gevestigd op de door de Afdeeiverzam2Ide list van adressen van goedkoope en
goede kosthuizen voor langer verbliif.
Genoemd hoofdbureel, waarvan de heer M. J. F.
ne alle verdere inHijmans, secretaris is, geeft gaar
lichtingen.
Om mooi Nederland ander de aandachl van landen, zullen gedurende
genoot en stamverwant te breng
eenige maanden albeeldingen uit verschillende oorden
van on land worden opgenomen, waarvoor de cliche's welwillend werden afgestaan door de firma
a Riviëre & Voorhoeve te. Lwolle en
L
welke zullen voorkomen in den kalender Neerla ntd i a 1 9 0 9, door genoemde firma uit te geven en
die een 400-tal van dergeliike platen zal bevatten.
t3g

Van 't Groepsbestuur.
Zaterdag 20 Juni vergaderde het Bestuur van Groep
Nederland te 'sGravenhage.
Het tijdstip leek niet gunstig, want de meeste bestuursleden waren verhinderd.
Aanwezig waren de heeren Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge, voorzitter; Mr. W. Dicke, penningmeester; Dr.
N. Mansvelt, Dr. J. B. cheers en C. van Son,
secretaris.
De voorzitter verwelkomde in 't bijzonder den heer
Mansvelt, voor het eerst ter vergadenng aanwezig' na
zijn benceming' tot bestuurslid, door de Alg. Verg.
in Maart te Amsterdam gehouden.
De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd.
Van me.
j Dr.. Nijland was bericht ing ekomen, dat
niet in staat is de vergaderingen bij te wonen en
dusgaarne haar plaats aan een ander wil afstaan.
Tot onder-voorzitter van 't Groepsbestuur werd gekozen de heer Marc. Emants.
Besloten werd o. a. een afgevaardigde te zenden
naar de onthulling van het Potgieter-gedenkteeken te
Zwolle, pogingen) aan te wenden om het g'ebruik van
zuiver Nederlandsch bij de spoorwegen te bevorderen,
een commissie van praeadvies in te stellen als eerste
tap tot een verdeeling van werkzaamheden over het
s
geheele bestuur, ten einde het overladen secretariaat
te ontlasten, en te trachten op de Ned. paspoorten
naast den Fr anschen tekst ook het Nederlandsch te
zien gebruikt.
Voor 't overige was deze bestuursvergadering' gewijd aan huishoudelijke belangen en . was het hoolddoel van den dag de middag-bijeenkomst met de afgevaardigden, waaronder twee dames, der Afdeelingsbesturen.
Vertegenwoordigd waren: Alkmaar (Burg.-Atd.),
Alkmaar (Jongel.-Afd.), Amsterdam (Burg.-Afd.), Breda, Delft, Dordrecht, 's Gravenhage (Jongel.-Atd.),
Haarlem, !s Hertogenbosch, Kampen, Leiden (Burg.Md.), Leiden (Stud.-Afd.), Rotterdam, Zaanstreek.
Van de punten ter bespreking kwamen o. a. in behandeling: Samenwerking tusschen) Groeps- , en Af-

,
deelingsbesturen
de geldelijke verhouding tusschen
Groep en Afdeelingen, de Jongelieden-Afdeelingen, de
propaganda ophet pla
tteland en in het Zuiden, sprekers voor het Verbond.
Besluiten konden niet wordeng
enomen
, omdat de
bijeenkomst een reglementaire macht bezat, maar er
werden door bijna alle afgevaardigden tal van wenschengeuit en wenken gegeven, die aanleiding gaven
tot nuttigegedachtenwisseling en door het bestuur ter
harte zullen wordengenomen.
Aan de Groepsbestuurders en de Aldeelingsbestaren zal een verslag der besprekingen worden toegezonden, opdat ook zij die afwezig waren er kennis
van kunnen nemen en zich aangespoord mogen voelen een volgende maal niet te ontbreken.
Deze eerste bijeenkomst, welkegekenmerkt werd door
een aangename stemming, mag beschouwd worden
als een welgeslaagde paging om innige samenwerking
tusschen de deelenen het geheel tot stand te brengen.
Aan het slot der vergadering werd door de Afd.
Haarlem de toegejuichte wenschelijkheid uitgesproken
in het najaar een tweede soortgelijke bijeenkomst le
doenplaats hebben.
Ii3te Secretaris,
C. VAN SON.

Van de Aldeelingen.
's Gravenhage.
De heer W. F. Gerdes Oosterbeek heeft het Fecretaris-penningmeesterschap dezer Afdeeling hervat.
* **

jongelieden-Afdeelingen.
De vierJongelieden-Aldeelingen van Orcep Nederland, hielden reeds enkele afgevaardigden-bijeenkomsten te Haarlem om tot een krachtige samenwerking
te komen.
* **

Amsterdam
„Jong Nederland".
,
Als tijdelijk penningmeester dezer Afdeeling is opgetreden de heer D. J. Rigterink.
* **

Wageningen, Stud.-Afd.
„De toekomst in en de opleiding voor den Nederlandscheg en Inidischen Landbouw en het Boschwezen" is de titel van een vlugschrift, uitgegeven
door de vereeniging Studiebelangen, officieel vertegenwoordigend lichaam der studeerenden aan de Rijks
Hloogere Landt-, Tuin- en Boschbouwschool te Wagening'en.
Hetbestuur der Studenten-Afdeeling Wiaftningen
van het A. N. V. wenscht door de verspreiding van
dit eschrift het Nederlandsche tuin- en boschbouwonderwijs bij Nederlanders en stamverwanten in
het buitenland meer bekend te maken.
De heer G. B. C. van der Feen, schrijver der Afdeeling, Hoogstraat A 244 a, Wageningen, verstrekt
gaarne op aanvraag een exemplaar en nadere inlichtin en.

BLADVULLING.
Uit een tuinbouwkrant:
Inderdaad is het een feit, dat de Preisselbeeren
Compote een zcer gezond voedsel is voor niet al te
chronischejonge kinderen.
* **

Als ik het wel considereer,
Vind ik 't Hollandsch detestabel;
t Klinkt degoulant, abominabel...
„ja zeker... in uw mond, mijnheer!"
Witsen Geijsbeek.
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Koloniaal Museum — Haarlem.

Coolsingel — Rotterdam.

Molengracht — Zwartsluis.
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Jets over het reizen in de 17e eeuw.
De kindered der negentiende eeuw kunnen zich
nauwelijks een denkbeeld vormen van de moeilijkheden, waarmede het reizen in vroeger eeuwen gepaard
ging. Zelfs in de tweede helft der zeventiende eeuw
scheen de veiligheid der landwegen nog veel te wenschen over te laten en opmerkelijk is het, dat in het
in 1679 e Amsterdam bij Jan ten Hoorn verschenen
„Naeuw-keurig
Reys-boek" nog
wenkengegeven.
moesten worden
om den reiziger
voor overvallen
en andereonaangenaamheden op
zijn tocht te sparen. Deze handleidingeen
,soort
Baedeker nit
dien tijd en het
oudst-bekende
reisboek van ors
land,
begint met
een achttal„gebeden engesanGeveisteen in het posthu!s van het
gen, voor reysende lieden,”
waarin o. m. den „Hemelschen Vader" wordt gesmEekt:
„geleydt, en voert my vorder op dese re se door de
beschermingh uwer lieve Engelen, dat ik seecker sy
voor Moordenaers, en Rovers, voor vergiftige lucht,
en quade sieckte voor strijdt, en alle ongeval".
Niettegenstaande de gevaren en bezwaren erkende
men toch in die dagen reeds het groote nut van reizen en in de „Reys-Lesse", die eveneens in dezen
ouden reisgids is opgenomen, leest men dan ook:

verschijning, dat de omstandigheden de behoefte aan
eerie dergelijke handleiding hadden doen gevoelen en
dat het reizen, 't zij voor zaken of voor pleizier,
toen ,reedsvele beoefenaars vond. De trekschuit en de
reiswagen hadden een gemak gebracht, dat wij ons
moeilijk meer kunnen voorstellen, doch door de tijdgenooten ten voile werd gewaardeerd; Tijssens zong
immers:
0, schrandre
Vinding,
die ons
zooveel vonden
geeft,
Wie kan de
Vinding van de
Trekschuit ooit
waardeeren.
Men reist, als
zat men thuis,
geen schokken
draayen, keeren
Ontrust het lichaam, 't zij men
vaart bij dag of
nacht,
Men vindt al
slapende
zig
Haagsche Wagenveer te Amsterdam.
op de plaats gebracht.
Ce:n land kon in dien tiid in verkeerswegen, vooral te water, met Holland wedijveren en de vreemdeling was er afflict vol van, dat nergens een zoo veilig, gemlkkelijk, geregeld en snel middel van vervoer
als de jaagschuit bestond. De trekschuit was het Nederl a ndsche vervoermiddeluitnemen.dheid g'eworden.
Hetpersonenvervoer was vrij druk en in 1648 voeren er 144.350 van Amsterdam naar Haarlem en.
143.513 in omgekeerde richting; vier jaren later wer-

De oud-vaderlandsche trekschuit.

Stelt u dit voor een vaste wet,
Datghy op alle din en let,
u voordeel doet ,
estaeg
Dat g hy gh
Met al watyewers u ontmoet.
Dewerelt is een wonder boeck,
Het maeckt sijn Leser wonder kioeck,
Maer wie het so deroordeel leest,
Die blijit gelijck hy is geweest.
Het merkwaardige boek bewees inmiddels door zijne

den 120.295 en 121.862passagiers overgebracht met
deze schuit, die dagelijks van af het opengaan der
stadspoorten tot 's avonds 8 uur elk uur voer. De
postwagen deed dit aantal later verminderen, hn
1727 reisden nog 103.133 personen van Amsferdam
en 95.481 van Haarlem af.
Het eerste wagenveer kwam in ons land in 1660 tot
stand, toen octrooi werd verleend voor eengereelde
g
dienst van Amsterdam op 's Gravenhage, die op gezette tijden afreed van een huis op het Sin el bij de
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Korsjespoortsteeg, waar het „post-comptoir" evestigd was en de hierbij afgebeelde steen in den gevel
wasgeplaatst.
De eerste postwagens waren, even is de trekschuiten, aan de zijden open, welke openingen zoo noodig met leeren kleppen werden afgesloten. Dat het
rijden sours verrassingen kon opleveren, leeren we
uit de strafbepaling, dat de voerman, die zijn wagen
„omwerpt of last vallen" 25 guldens verbeurde en in
vier we en niet mocht rijden en waarvan de oorzaak
vermoedelijk in de vele pleisterplaatsen gezocht moet
warden. De manier van reizen maakte vele Kerber en
noodzakelijk, stations waar de dorstige zich kon verkwikken, de hongerige de leege maag vullen en de
vermoeide een oede legerplaats vinden. Dat voor
den vreeindeling daarbij de kans bestond in verkeerd
gezelschap to geraken, behoeft een betoog en verklaarbaar is het, dat in genoemde reisles daartegen
werd gewaarschuwd, waar een vader de volgende
wenken aan ziin zoon geeft:
Kijit niet in 't bed' of aen den haert,
En twist oock niet met uwen Waert,
Maer is hy uils, of niet to pluys,
Betaelt, en soeckt een ander huys.
En twist niet met u reys-gesel:
Spreekt yemand qualijck, antwoordt wel,
„Schoon spreken is van groote kracht,
,Het maeckt oock harde koppen sac t".
hewaert u oogh, u mondt, u beurs,
En hoedt u voor een vrouwe keurs,
En mijdt u VOOT een rnede-maet,
Die op de gladde we en gaet,
Oock wacht u voor den dobbelsteen,
Want dit zijn kanckers in het been.
(Uit het Reisboek 1908, uitgave
Monks & Geuze, Dordrecht);

Bijdragers in, 1908.
1. AfdeLling Arnhem A. N. V.
2. Dr. G. H. Moll van Charante, Rotterdam.
3. Commissariaat yid. B.C., Aideeling Delit A. N. V.
4. Mej. A. J. Sjoers, Rotterdam.
5, F. M. Wilton, Rotterdam.
6. Dr. M. SchOnfeld, Me el.
7. Afdeeling Leiden A. N. V.
Hohenlans8. Barones Thoe Schwartzenberg
berg,
Silezie.
, Lodenau
9. S. v. d. Bergh Jr., Rotterdam.
10.Jan F. E. Celliers, Pretoria.
11. Mr. G. Bicker Caarten, Rotterdam.
12. A. G. Kr011er, Schevening'en.
13. S. H. Tjabring, Utrecht.
14. Afdeelirg Rotterdam A. N. V.
15. Afdeeling Den Haag A. N. V.
16. Dr. J. W. Wicherink, Alkmaar.
17. Afdecling Sneek A. N. V.
18A. Luit. E. Werner, Zutphen.
19. Dr. G. Blokhuis, Alkmaar.
20. G. D. H. Graafland, Alkmaar.
21. Dr. J. v. d. Hoex,en, Eefde bij Zutphen.
22. B. Wilton, Roterdam.
23. P. R. Mees, Rotterdam.
24. Studenten-Afdeeling Leiden A. N. V.
25. Adv. F.S. Malan, Minister van Land
van
de K.-K., Kaapstad.
26. Mej. J. Staverrnan, Kampen.
27. F. M. Dikkers, Kampen.
28. G. V. Miihlenfeld,Kampen.
29. Dr. E. van Everding,
en De Bilt.
30. Afdeeling Dordrecht A. N. V.
25. Adv. F. S. Malan, Ministervan Landbouw van
de K.-K., Kaapstad.
31. Groep Belie
g
A. N. V.
32. Mr. Dr. J. A. Eigeman, Rotterdam.
33. Afdeeling Haarlem A. N. V.

Boeken-Commissie.

Met innige voldoening maken wij opnieuw van twee
belangrijke giften melding. Generaal Botha, Eerste
Minister van Transvaal, zond ons een bijdrage „uit
sympathie met (ons), werk", en „tot dekking van 't
tekort over '07" deed de heer Verselewel de Witt Hamer, Editeur van 't Westen, te Potchefstroom, onzen
correspondent to Pretoria, den heer Jan F. E. Celliers, evenzeer een mooiebijdrage toekomen, „als
waardeering van 't streven der B.-C." Onze hartelijke
dank wore ook op deze plaats aan de gevers betuigd !
De le Secretaris,
Rotterdam , 13 Juli '08.
VAN EVERDINGEN.

* * *

Adres voor toezending van
Adres van den le Secretaris :
boeken : Boekenhuis, 63 van
206 Mathenesserlaan,
der Duynstraat, Rotterdam.
ttdam.
Roe

Verkorte Rekening en Verantwoording der
ken-Commissie over 1907.
Boe
Ontvangsten:
0.78%
Saldo van 1906 . ........ f
Van ' t A. N. V. Hoofdbestuur, Groep
. . . „ 2070.01
Ned. Antillen en Afdeelingen
Van de N. Z. A. V. Hoofdbestuur err
Afdeelingen .......... If 455.Van de Maatschappij van. Ned. Letterk. 7) 50.Van N. N. ........
,, 250 .190.........
„ X• 0
„ 1189.641/2
Bijzondere giften ......
„ 318.50
Aan vast jaarkijksche b1
Aan
„ 217.47
Nadeelig saldo ..
f 4741.41
Uitgaven:
f 767.40%
.. .. ,
Secretariaat
Huur Boekenhuis ......... „ 250.Afzonderlijke uitgaven voor Zeemanshui„ 386.751A
zen en Ned. Kolonies ..
„ 2250.83
Aankoop va.n boeken ..
), 529.24
Vrachten .........
........
,1 279.26
Bindwerk
66.10
. .......
,1
Dr ukwer
1) 80.Kisten
Kantoor- en magazijnbehoeften .
)1 16.53
1) 115.29
Diversen
f 4741.41

Zuid-Nederland.
Over Vlaamsche Volkskracht.
De vervlaamsching der Hoogeschool
van Gent *),.
Het vraagstuk van de stichting van een Vlaamsche
Hoogeschool dagteekent niet van gisteren of vandaag.
Meer dan vijitig jaar is het thans reeds geleden, dat
de in 1856 ingestelde Vlaamsche Commissie, belast
met het opsporen der Vlaanische griewn, in haar
merkwaardig verslag den nadruk le de op de noodzakelijkheid voor het Vlaamsche y olk our een hooger
onderwijs in zijn eigen taal to bezitten, doch tot op
*), Door Lodewijk de Raet. Brussel. De Vlaamsche
Boekhandel van L J. Krijn, 1906.
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den dag van heden kunnen wij niet zeggen, dat aan
dien wensch een begin van verwezenlijking is gegeven. Op enkele weinige uitzonderingen na, is heel het
ons land op Fransche leest gehooger de 'n
schoeid, tot in het hartje van Vlaanderen toe, en de
vervreemding die daardoor noodlottigerwijze tusschen
la ere en hoogere standen ontstaan moest, is tot nog
toe bijna even sterk als het voor vijltig jaar het geval was.
Men zou nochtans niet mogen beweren, dat het bewuste vraagstuk, ten minste theoretisch, een stap nader tot zijn oplossing gekomen is. Het tegendeel is
eerder waar en de belangwekkende bespreking die op
de laatste algemeene vergadering van Groep Bel 7e
van 't Verb ond heeft plaats gehad en waarvan men
het verslag in het Mei-nr. van Neerlandia kan
aantreffen, is daar am te bewijzen, dat de Vlamingen
uitstekend weten op welke wijze dit vraagstuk moet
worden opgelost en dat het slechts van ae wetgeving
afhangt om die theorie in praktijk
om te zetten.
J.
geleden, — op
Het is slechts een groote tien
het Nederlandsch Congres in 1896 te , Antwerpen gehouden, — dat men begonnen is die kwestie grondig
tebestudeeren, en het verslag van de „Commissie gelast met het onderzoeken van de wenschelijkheid van
het inrichten eener Nederlandsche Hoogeschool in
Vlaamsch-Belgie" door Professor Dr. Julius Mac Lectd
opgesteld, bet de op overtuigende wijze, dat het
voor de algemeene ontwikkeling van het Vlaamsche
yolk op alle gebied een eerste Niereischte was in het
bezit te warden gesteld van een' in het Nederlandsch
gegeven hooger onderwijs. Daarbij bevatte dit verslag
een oplossing, welke het mogelijk zou maken daartoe
te komen: n.l. door een geleidelijke, een trapsgewijze
vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent; niet van
heel de Hoogeschool nochtans; want de polytechnische scholen liet men nagenoeg onaangeroerd, van
de inrichteng van een Vlaamsche mijnbouwschool, van
een Vlaamsche faculteit van sociale enhandelswetenschappen, van een Vlaamsche faculteit van landbouw
en veeartsenijkunde werd Wet gerept.
Verschillende redenen, waarover hier niet kan worded uitgeweid, gaven daartoe aanleiding, maar een
van de voornaamste die maakte dat dit aldusgebeurde was wet dat toen ter tijd het sociaal en economisch belang dat het Vlaamsche yolk bij een vervlaamsching van het hoogergenoemd onderwijs kon hebben
alles behalve duidelijk werd ingezien. Men verloor al
it het u
oog,dat de schuld van de economische
te zeer
achterlijkheid, waarin het Vlaamsche yolk verkeerde,
grootendeels te zoeken was in de verfransching van
dit onderwijs.
Het kon niet uitblijven dat in onzen tijd, die vooral het economisch vraagstuk overal op den voorgtond
heeft ziert treden, men er noodzakelijkerwiize toe'
moest komen om den toestand van het Vlaamsche
yolk te toetsen aan de economische theorkn. Dit was
alles behalve nieuw in onze beweging; want reeds in
1868 schreef de zoo helder ziende Julius Vuylsteke:
„Grootelijks zou hi' zich bedriegen, degene die zou
meenen dat de ziekelijke toestand, waarin het Vlaamsche yolk verkeert, alleenlijk op zijne zedelijke ontwikkeling en ziin nationaal gevoel van in Iced is geweest, en dat zijne stoffelijke belangen er den indruk
niet van ondergaan hebben", en heel dat merkwaardig stuk van dezen Vlaamschen voorvechter, dat nog
zijn grondtrekken actueel
tot op den dag van heden
isgebleven, zijn „Inleiding van de korte statistieke besehrijving van Belie" had geen ander doel dan
aan te toonen dat de Vlamingen op stoffelijk gebied
in een minderwaardigen toestand verkeerden. Te dien
tide eveneens kon men den bekenden economist Emile
de Laveleye hooren verklaren, „dat de daglooner in'
de Vlaamschegewesten missch5.en van al de Europeesche werklieden diegene is, die het meest arbeidt
en het slechtstgevoed wordt". En toen was het ook
dat hr. de Maere-Limnander, eenvan de uiterst zeldzame edellieden
orbs land die Vlaamschgezinde ge-

voelens koesterden, in deg'
van Volksvertegenwoordigers in de maanden Januari en Februari 1869,
die zoo belangwekkende redevoeringen uttsprak, .ctie
eveneens moesten bewijzen dat in economisch o-pzicht
de Vlamingen een van de slechtst bedeelde volkeren
der aarde waren.
Er is sinds dien een heele tijd verloopen. Zeggen
dat depogingen van die mannen in hun dagen de
uitwerking gehad hebben die men er van had mogen
verwachten, zou onnauwkeurig zijn; zij hebben veeleer in de woestijn gepredikt, doch in ieder geval de
zadengestrooid die lane jaren in de aarde hebben
moeten sluimeren alvorens te ontkiemen. tn het is
slechts in den laatsten tijd geweest dat aie zaden beginnen op te schieten en bij machte om anderen
aan te sporen zich in dezelfde richting te bewegen
die devoorloopers uit de jaren zespg zoo duidelijk
en zoopraktisch getoond hadden.
En een van die volgelingen is Lodewijk de Raet.
Wat de anderen veeleer als algemeene beschouwingen
ten bestegegeven hebben, heeft hi' gesystematiseerd;
op wiskunstige, dus bijna onomstootelijke wijze, heeft
hi' aangetoond dat de Vlaamsche Beweging bij voorkeur een economische beweging is en dat alles moet
wardenaangewend om ze in die richting te sturen.
Hi' stelde een „Economisch programma voor de
Vlaamsche Beweging" op, en opvolgentlijk liet hi' een
aantal artikels verschijnen, waarin hij aantoonde wat
aan Vlaanderen's economischen lichaamsbouwontbrak om eengezond organisme te zijn: „Vlaanderen's
economische ontwikkeling", „Vlaanderen's landbouw",
„Vlaanderen's zeevisscherij", „Volkswelvaart en Stambelang", „Bevolkingscijfer en Stambelang". En overal
verkondigt hi' de theorie dat een hooger cnderwijs in
het Nederlandsch een eerste vereischte is om Vlaanderen in het bezit van datgezond, economisch lichaam
te stellen en toont hi' aan dat de Nederlandsche wetenschap in veel opzichten de Fransche ver vooruit is,
het een door de anti-Vas nochtans voortdurend wordt betwist, op overtuigende wijze weerlegit hi' die drogreden in zijn artikel: „De bisschoppen en de Vlaamsche Hoogeschool", 'en bewijst hi
de mog'elijkheid en de wenschelijkheid van een „Hooger onderricht in het Nederlandsch voor den Vlaamschen landbouw" en vaneen „Nederlandschhooger
technisch onderwijs in Vlaamsch-Belgie".
Dit alles wetende, behoeft het ookgeen verwondering meer te baren, dat de oplossing waartoe de
Hoogeschool-Commissievan
• 1896 was gekomen, hem
geen voldoening kon schenken. Juist die faculteiten
van de Hoogeschool zouden Fransch blijven, welke
nochtans in de eerste plaats en dringend vervlaamsching noodig hadden. Met volle waardeering voor
het werk van die Hoogeschool-Commissie en in het
bijzonder voor het verslag van Prof. Mae Lead,
toonde 114 reeds in 1903 aan dat er in econornisch
opzicht in Vlaanderen ids aan het veranderen was, sedert dit verslag het licht had gezien, waartce vooral
de ontdekking van kolenmijnen in de Kempen had bijgedragen. Die nieuwe toestanden schiepen nieuwe be.
hoeften en die nieuwe be fen maakten ook een
nieuwe oplossing van het vraagstuk van de •vervlaamsching der Hoogeschool te Gent noodwendig.
Vol ens hem moest heel de Hoogeschool vervlaamscht worden,zonder een enkele uitzondering;
hi tocnde de noodzakelijkheid daarvan met ciifers enn
statistieken aan; hij plaatste op den voorgrond het onvolledige, anti-paedagogische, onlogische, dat het stelsel door de Hoogeschool-Commissie vooruitgezet, aankleefde en hi' weerlegde uitmuntend alles wat to en
de volledige en radicale vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool niet alleen door anti-Vlaamschgezinden, maar zelfs door uitstekende Fla min
werd ingebracht.
Al het materiaal datdoor Lodewijk de Raet werd
bijeengebracht om aan het bewuste vraagstuk een optossing te geven, die beter aan de behoeften van het
Vlaamsche yolk zou tegemoet komen, werd in het
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boek, waarvan de titel aan het hoofd van dit maandoverzicht staat, bijeengebracht.
Dit boek in al zijn onderdeelen te ontleden zou niet
aan aan het zou ons te ver voeren. Voldoende zal
het zijn, indien wij hier zeggen, dat er een suggestieve kracht van uitgaat en dat het er veel toe heeft
bijgedragen om de vervlaamsching van het hooger onderwijs in Vlaanderen in een ander daglicht te doen
voorkomen.
Dat is de grootte verdienste van Lodewilk de Raet
en van ziln werk!

a
Uit onze Takken.
Aals t. Letterkundige en Wetenschappelijke Afdeeling:
De heer Valery D'Hondt leverde degelijk werk met zijn
voordracht over Nestor de Tiere. Zijn doel dezen als
tooneel- en librettoschrijver te doen kennen , en waardeeren, heefthij zeker bereikt.
Op 9 Mei hield de heer Julius Hoste Jr. een voor-

dracht. Met de welsprekendheid die den jongen redenaar eigen is, gaf hi' eenige losse, welgepaste beschouwingen over „Ons Zelfstandig Leven", waarin
hi aantoonde waarom wij, ten aanzien van ons eigen
en van andere volkeren, als zelfstandig, van zijn eigenwaarde bewust yolk, moeten optreden; dat het onze
plicht is alle onderlinge kibbelarijen op zij te laten
en ons alien te scharen rondom het groote stamvaandel, opdat weal zouden kunnen staan tegenover
vreemden invloed en eensgezind ten stride trekken
tot verovering onzer, tot nog toe miskende, rechten.
Ten slotte deed hij inzien welke waarheid er besloten ligt in de woo den van Professor Vermeylen:
„Men moet Vlaming ziin om Europeeer te worden".
De omlijsting van de voordracht was, zooals naar
gewoonte, goed verzorgd. Een extra-nummer, de uitveering( van „Zomergetir, gedicht van Jan van Droogenbroeck, muziek van Jan Blockx, door het gemengd
koor, bekwam veel bijval.
— Ee
n reisje door Zwitserland en Noord-Italie"
„
was het onderwerp dat me j. Malvina Van Driessche
srroakvol
in een volgende zitting behandelde. Zoos
vertelde de spreekster over genoten natuurschoon en
kunstpracht, dat hare toehoorders ook deel aan dat genot hadden, nog vergroot door een reeks mooie lichtbeelden.
Wed er dit jaar, bij de opening van de Liederavonden, wat gevreesd voor den goeden uitslag — de
dag was niet zoo geschikt als verleden jaar --toch
kon kort na het begin, de zaak weer als gewonnen
aanglezien worden. Een negentigtal meisjes zijn opgekomen om de zeergewaardeerde zanglessen van den
hcer Gustaaf Pace bij te wonen, terwij1 een zestigtal,
als trouwe deelneemsters aan de Liederavcnden, iederen Woensdag op hun post waren. Op de algemeene
herhaling van de aangeleerde liederen, die, ter gelegenheid van het sluiten dezer tweede welgelukte reeks
op 27 Mei plaats had, waren 65 meisjes aanwezig.
Met deze mooiegroep, goed doordrongen van de
weldadige werking der „Liederavonden voor het Volk",
als voorpost, ma de tcekomst met de meeste hoop
worden ingezien.
't Was voor een talrijk en uitgelezen publiek,. dat
de, op 1 Juni door de Letterkundige Afdeeling ingerichte „Herman Broeckaert-avond", plaats had.
Na een inleidende voordracht van den voorzitter,
heer Valery DHondt , die op een prettige wij ze
den'
den dichter-schilder deed kennen, werd een smaakvol
programma uitgevoerd, bestaande uit het zingen vans
zijn op inuziek gezette gedichten. Een paar kleuters,
een meisje en een jongentje, droegen op bevredigende
wijze twee lieve kindergedichten voor.
Wat den heer Herman Brceckaert zelf aangaat, die
bekwam, hij het voorlezen van een aantal zijner dichtjuweeltjes, waaronder eenige onuitgegeven knee
gedichten, een even grooten als welverdienden bijval.
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Oprecht genoten heeft men bij het gevoelvol voordragen door den Vlaamsch en zanger, die met elk zijner
gedichten zijn yolk wat levensblijheid schenkt.
In de bestuursvergadering van den 16en Juni werd
het bestuur van den Aalsterschen Tak aldus sameng
esteld: de heer Pamphile Nijs,
tter;
voorzide heeren
Isidoor Hallaert en Frans Schuerman, onder-voorzitters ; de heer Arthur Buys, secretaris-penningmeester.
De Letterkundige Afdeeling heeft als voorzitter, den
heer Valery D'Hondt; als secretaris, den heer Jozef
Janssens en als hulp-secretarissen de heeren Nathalis
Heyndrickx en Gustaaf Willems.
Antwerpen. Door de Afdeeling „Hooger Onderwijs voor het Volk" werd op Woensdag 20 Mei
een voordracht ingerichtt door Dr. M. C. Schuyten,
bestuurder van hetpaedologisch laboratorium der stad,
die sprak over: „Wat is schoolsche overladen ? Ontstaat zij door een te veel of door eenzijdige lading?"
Dit was een studie diedoor hem werd geschreven in
opdracht van de „Nederlandsche Vereeniging tot vereenvoudiging en verbetering van examens en onderwijs". Buiten de leden van het Verbond had men ook
in het bijzonder de leden van het onderwijzend personeel der stad uitgenoodigd. Een talrijk publiek
woonde deze zeer belangwekkende voordracht bij.
De Takhoudt zich sedert verscheidene weken onledig met de inrichting van het feest dat ter gelegenheid van den verjaardag van den Guldensporenslag
op 11 Juli zal plaats hebben. Daar dit zeer veel werk
vordert, werden deandere werkzaamheden er eenigszins door opgeslurpt.
Onrechtstreeks heeft de Tak in denpersoon van
zijn voorzitter, den heer A. C. Van der Cruyssen, die
lid van den Provincieraad is, een overwinning behaald. Sedert verscheidene jaren dat hij daar zetelt
heeft hi' er steeds op aangedrongen dat, in een bij
uitstek Vlaamscheprovincie als Antwerpen, al de stukken van deprovincie uitgaande, niet meer in de twee
talen, maar alleen in het Nederlandsch zoudengesteld zijn.
Onlangs had hi' het genoegen een begin van uitvoering daaraan te zien geven, doordien de Bestendie Deputatie besloot de verslagen van haar vergaderingen alleen in het Nederlandsch te doen verschijnen.
Wat het „Bestuurlijk Memoriaal" aangaat, daarin komen al de stukken reeds uitsluitend inhet Nederl.
voor, behalve de brieven die het Ministerie in het
Fransch aan het Provinciaal Bestuur doet toekomen;
deze worden in de oorspronkelijke taal met de Nederl. vertaling er naast opgenomen. Er ma hierbij

worden opgemerkt, dat dit met zou noodig zijn, inlien het Ministerie de wet van 1878, op het gebruik
van het Nederl. in bestuurlijke zaken, niet overtrad.
Het ware te wenschen, dat ook in deProvincieraden van de andere Vlaamscheprovincien personen
werdengevonden die, evenals de heer Van der Cruysson, hetzelfde deden. Het is niet meer dan billijk,
dat de Vlaamscheprovincien Antwerpen, Oost- en
West-Vlaanderen en Limburg uitsluitend het Nederl.
gebruiken, zooals de Waalscheprovincien Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg zich uitsluitend van
het Fransch bedienen, en dat de tweetalige provincie
Brabant het Nederl. en het Fransch bezigt voor alles
wat de officieele bekendmakingen aangaat.
L i e r. Gedurende de maand' hield de heer A.
Stevens een lezing van twee goed beschreven en diep
gevoelde schetsen van eigen maaksel.
Charleroi. Vlaamsche kermis. 'n Wolkelooze
hemel en laaiende zon,vlaggen en vanen Vallenkant.
't Park eengewemel van driekleuren.
De Hollandsche en Belgische driekleur bij ons, in
het Vlaamsch Melkhuis van den Tak Charleroi, A. N. V.
„Leestakl" en „Vlaamsche Bond" hadden samen dit
buis ingericht en stelden er tegen matige prijzen te
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koop lekkere Hollandsche sig'aren, fijne taartjes en koeken en vooral „Jack-Op", een der menigevuldige
Vlaamsche bieren, die in het Zwarte Land zoo'n grooten bijval behalen.
Ook hebben de stichters van den kring, de heer en
mevr.. Vermeersch en R. Schmidt, die volstrekt hadden
willen tegenwoordig zijn om hun eerstgeborene voor
't eerstpubliek over den vont te houden en hem het
doopsel van den „Jack-Op" toe te dienen, m:t genoegen vastgesteld, dat hi' al de hoedanigheden bezat
am later eengezonde vertegenwoordiger van het Nederlandsch ras in 't Zwarte Land te worden. Tip
Uylenspieghel en Lamm Goedzak in Un persoon.
En mevr. Vermeersch, de moeder van Tij,l kon met
fierheid neerzien niet alleen op haren zoon, maar ook
op zijn bruid, op Nele, de schoone meid, die 't yolk
der heele kermis naar ons deed stroomen.
0, die schilderachtige Zeeuwsche dracht, met dat
geflikker en geblekker der koper-versiersels rod de
kantmutsjes, wat een waas van schoonheid voegde het
aan de aangeboren mooiheid der gedienstige juffers!
• En wat een dank wij hun verschuldig'd zijn, hun,
die zich twee dagen lang letterlijk afgebeuld hebben
voor di liefdadigheidsfeest.
Waalsche, Hollandsche en Vlaamsche juffers hebben
alien het hunne bijgebracht tot het slagen van ons
feest.
Niet minder eer halen de heeren But, voorzitter en
Marien, schrijver, van hun werk. Want dat het A.
N. V. op deze kermis vertegenwoordigd was en in
degelegenheid gesteld werd zich te doen gelden en
nieuwe leden (wel 10 !) aan te werven, is hun te
danken. Al de last der inrichting heeft op hunne
schouders gerust.
k de werklieden van den „Vlaamschen Bond"
Oo
verdienen vermeld te worden. Terwijl de meesten onder hen het kostuumvan den Vlaamschen boer droegen en nu en dan het talrijk publiek op een echt
landelijk instrument-stukje vergastten, liepen verscheidene leden der „Leestafel" in kostuum van Vlaamsche edellieden en burgers der middeleeuweri bedrifvig rond en hieven zij, op een zeker oogenblik, uit
voile borst den „Vlaamschen Leeuw" aan, als tegenhanger van het „Pays de Charleroi", dat men zoo
juist in het Melkhuis was komen zingen.
Toen in den middyg van den 2en dag, dus van den
len Juni, de handel maar niet vlotten wilde bij gebrek aanpubliek, besloten de inrichters van ons Melkhuis zich naar 't midden der stad te be 'even — 't
was juist beursdag! — en daar sigaren en prentbriefkaarten te verkoopen.
't Onthaal was niet overalgunstig, maar blij te
moede werkte men door en kwam met een mooi sommetje naar huis.
De volledige opbrengst mag dan ook schitterend
genoemd worden. En wat vooral verheugend voor onzen Tak is, is de bijtreding van zooveel nieuwe
leden. Ons A. N. V. dat nu al sedert 5 a 6 jaren
onder den titel „Vlaamsche Bond" en sedert anderhalfjaar met bijvoeging der „Leestafel" bestaat, heeft
nu zijn „leefbaarheid bewezen en bevestigd". En met
den heer Vermeersch denk ik, dat indien we krachtdadsg op het ingeslagen pad blijven voortgaan en,
zooals verleden winter, alle twee weken onze leden
op voordrachten en muziek-avonden onthalen (wie
kan den schoonen De Clercq-avond, met medewerking
van den heer Lefevre en der dames Billieten Van
Ruymbeke vergeten ? !)., dat dan eindelijk de oogen
der talrijke Hollanders en Vlamingen, die te Charleroi en omgeving verblijven, zullen opengaan. En dat
er voor ons in 't Zwarte Land een schitterende toekomst weggelegd is.
Volharding en opoffering moet de leus van al onze
leden zijn.

Steunt eigen Handel en Nijverheid

De Bar-Coneertente Mechelen.
In het vorige nummer wed de aandacht gevestigd
op de Beiaard-concerten te Mechelen, Welke alle Maandagen der maanden Juni, Augustus en September,
's avonds van 8 tot 9 uur wordengegeven door den
bekenden klokkenspeler Jef Denijn.
Wegeven hier het portret van den kunstenaar, benevens een afbeelding van het straatje zonder em de,
een derplekjes in het aan oude bouwkunst nog zoo
rijke stadje, waar men het klokkenspel al mee het
mooist kan hooren en tevens een kijk heeft op den
St. Romboutstoren, waaruit de metalen stemmen over
de huizen galmen.
De foto's zijn uit een boekje, dat verkrijgbaar is bij
den heer Dr. H. Baccaert, secretaris van den "I ak
Mechelen van, het A. N. V. en waarin een verhandeling over het Beiaardspel en alle programma's voorkomen.

4

Postzegelaideeling.
Bezendinge n. In dank ontvangen bezendinjen
van: Frederichszonen, Oostende; C. Plokhooy, Den
Haag; Hammelberg, vanwege Jougelieden-Afd. Den
Haag; Pinedo, Den Haag, Curaosche; Van der Putt,
Amsterdam; Van Tricht, Gent •
s Ceuster, Brussel;
Heijmans, Boum3n, studenten, Leiden; mevr. H. Holst,
Yokohama; Dr. W. van Everdingen, Rotterdam 51.665,
hieronder 3700 Zuid-Afr., vanwege mevr. M. Schonken, Stellenbosch, Kaap-Kolonie; Van den Linde,
apotheker, Pietersburg, Transvaal; Huyiman, j ohannesburg, Transvaal; Van Drimmelen, Doornrivier,
Zeerust, Transvaal; James Corsen, Willemstad, Curacao; S. N. Groot, Enkhuizen; Geertsema, Nooitgedacht, Transvaal; ,Eyckmans, Gorinchem, Surmaamsche.
dacht, Transvaal; Eyckmans, Gorinchem, Surinaamsche; mej.n. N. en B. Veenstra, Den Haag en Dr.
Haller von Ziegesar, Brussel.
Onbeschadigd! Willen postzegels eenige
waarde hebben, dan moeten zij volkomen o n b es c h a d i g d zijn: niet gescheurd, nietgeknipt, geen
hoeken af,geen tandjes missen. Laten zij, die voor
ons verzamelen, daar op letten. Uit Nederl. OostIndie hebben wij er honderden, met de schaar verknipt! Met opdrukken nog wel.
Philatelischgedicht. De iheer Pinedo
deed zijn bezending vergezeld aan van een prettig
philatelisch gedicht. Daaruit:
Zij zullen u bereiken
De Curacaosche zegels,
Zoolang achter deez' dijken
lets beters leeft dan egels,
Zoolang ons harte slaat
Voor 't dierbaar Vaderland,
Zoolang gij nog verstaat
Den druk van onze hand;
Zoolang wij leven blijven
En onsgeen onheil deert,
Zoolang wij kunnen schrijven
Aan Secretaris Meert.
Wij hebben dus in een woestijn gezucht en houden ons voorts aanbevolen bij den dichter en bij den
heer Eyckmans.

H. MEERT,
Secretaris Groep Belgie.
N. S. Zendingen worden ook aangenomen door
hetKantoor A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg dra y t.

LI
Nederlanders, spreekt op uw reizen in
Vlaamsch BelgiU Nederlandsch!
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St. Romboutstoren,
gezien
uit het
Straatje zonder
eind.

Vlaamsche Kermis.

JEF DENYN, Beiaardier.

(Zie Tak Charleroi blz. 131-132).
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Fransche adressen.

Reeds verschillende malen zond men ons Fransche
adressen terug voorkomende op Neerlandia-nummers,
met, een van onze gekende briefjes er bij: „Adressen
enz. in 't Nederlandsch", en met de vraag of de verzerrlers van Neerlandia, niet het goede voorbeeld zouden willengeven.
Die opmerking is zeer juist, en er zal ook verandering in gebracht worden.
De oplossing van het raadsel is echter heel
eenvoudig. De adresstrooken voor het heele jaar
werden in het gevang te Gent geschreven. Een der
gevangenen nu, moet, met een ijver die hem waarschijnlijk beter op een andere wijze kon te pas komen,
onze Nederlandsche adressen vertaald hebben. Thans
al
is het te laat om daarin verandering te breng'en; we
kunnen onder die duizenden adressen, die niet uitrapen, Welke met een Fransch adres ontsierd zijn. Geprotesteerd hebben we zeker; maar het ongeluk was
be 'aan.

ZUID-AFRIKA.
Nederlandsche voordragers in Zuid-Afrika.
De heer G. Arbous en me roues Truus Post maken
thans een kunstreis door Zuid-Afrika. Zij zijn de
eerste Hollandsche tooneelspelers die zich daar doen
boor n. flit alleen reeds maakt hun komst een feit
van beteekenis voor de Hollandsche Afrikaners, die
tot heden in hun land nooit anders als Engelsche beroeps-artiesten hebben gehoord. De tijd, waarin de
eer Arbous en mevr. Post hun
refs ondernemen
h
,
schijnt ons bijzonder geschikt. Er komt in ZuidAfrika belangstelling1 voor het Hollandsche lielhebberij,tooneel. Men begint de waarde van het tooneel in■
dentaalstrijd in te zien. Het zien en hooren spelen
van deze beide Nederlandsche kunstenaren zal die belangstelling zeker aanwakkeren, vooral wanner zij in
andere plekken,
zooals te Pretoria met liefhebbers het
werk van Nederlandsche tooneelschrijvers instudeeren
en opvoeren.
Over hun eerste optreden te Pretoria den 10en Juni,
zijn de Hollandsche zoowel als de Engelsche bladen
vol waardeering. Ook bijzondere brieven van daar
spreken vreugde uit over hun komst.
Wij hier kunnen ons daarover alleen verheugen en
van harte hopen wij dat hun welslagen het begin zal
zijn van een geregelden trek onzer Nederlandsche
tooneelspelers naar Zuid-Afrika, zooals die thans ook
naar indie is.
Jammer is 't nog altijd dat Luitenant Vogel geen
kans ziet zijn oorspronkelijk voornemen uit te voeren
om op de tern refs van de Oost Zuid-Afrika te bezoeken. Zal er later nog jets van komen ?

Hi' sprak ook over de verhouding tusschen Afrikaanders en Nederlanders, een teen punt.
Ds. H. van Broekhuizen, de Ka naar die nu predikant bij de Vereenigde Kerk te Pretoria is — men
kent hem hier te lande uit den tijd dat hi' hier was
— had, als voorzitter de vergadering openende, er al
vangewaagd. De Christelike Jongelieden Vereniging
— zeide hi' — waardeert wat de consul doet voor
haar, en ook zijn streven om een betere verstandhouding tusschen Nederlanders en Afrikaanders tot stand te
brengen. Spr. noemde dat zeer lofwaardig van den
consul; als iemand tracht in die richtin werkzaam
te zijn is het de heer Knobel.
En nu wat de heer Knobel, vol ens het verslag
van de Volkstem
over de zaak zei.
,
Terugkomende op de toenadering, die betere
verkeersmiddelen hebben teweeg gebracht onder
verschillende staten en stammen, zegt spreker, dat
dit ook tengevolge heeft gehad, dat men elkander
minder verdroeg. Maar die grotere gevoeligheid
ontstaat juist door de aanwezigheid van die sterkere band, en als wederzijds vergevingsgezindheid betoond wordt, komen we langzamerhand
op het goede pad. Zo, is er ook wrijving gekomen tussen de Hollandse Afrikaners en de Hollanders. Men moetgoed on,derscheiden de Neder,
landers
die in de boeken van 't konsulaat staan
ingeschreven, en de Hollanders, die hier ingeburgerd zijn. De eerstgenoemden verkeren hier net
als de Nederlanders te Londen en Parijs, als
gasten, en het schijnt op hun we te liggen met
erkentelikheid tegenieten de welwiliendheid die
hun vanwege de bewoners van 't land wordt bewezen. De anderen zijn Britse onderdanen en hebben met de Hollandse Afrikaners de verplichtingoal op zich genomen om helemaal lojaal te zijn
aan het yolk, waarvan ze deel uitmaken. Dezulken vormen als 't ware een voortzetting van de
schakel van) emigranten uit Nederland. Wie dit
goed weet te onderscheiden zal het moeilik hinken op twee gedachten vermijden.
En verder:
Spreker wil niet in bizonderheden afdalen betreffende de verhouding van Hollander en Afrikaner, en herinnert er aan, dat waar twee twinten beide schuld hebben. Hij-zelf, als Nederlander
in merg en been, heeft gedurende het verblijf van
2% jaar in dit land behalve op hoge prijs gestelde heusheid van de zijde der autonteiten.
nooit anders dan degrootste hartelikheid en vriendelikheid ondervonden van de kant cier Airikaniers. De basis waarop we staan is volstrekt niet
ongezond, en we kunnen, alswe dat willen, de
toen.adering verder aanhalen. We hebben een gerneenschappelike taal, en spreker vreest glad niet
dat 't Afrikaans zalpad geven voor 't Engels.
lOnze taal is de taal van onze Bijbel, dus die van
't hart; de En else is die van de handel, dus
die van 't stoffelike, en daarom zullen de beide
talen hand aan hand kunnien gaan. Enz.

Stamb el angen
Weinigen kunnen in Zuid-Afrika met meer gezag
spreken over stambelangen, belangen die dus Afrikaanders en Nederlandersgemeen hebben, dan de
heer F. M. Knobel consul-generaal
der Nederlanden
,
te Pretoria, want hi' is Nederlander in merg en been,
gelijk hi' zelf zegt, en trotsch daarop; en de Afrikaanders waardeeren hem.
Op uitnoodiging van de Christelike Jongelieden Vereniging te Pretoria heeft de heer Knobel dan over
stambelangengesproken. Daarbij noemde uit den
aard ons Verbond en Neerlandia. Hi' hoopte dat ZuidAfrika spoedig een aizonderlijke groep zou vormen.

Ds.van Broekhuizen nam in zijn slotwoord het
onderwerp weer op. In Nederland had hij — zoo
zeide hi' — „de grootste Heide ondervonden, en sterke staaltjes van simpatie van de Nederlander voor de
Afrikanor zijn door hem waargenomen. In Holland
heeft hii de mensen voor de Afrikaners dingen zien
doen, die wij in Afrika nooit voor de Nederlander
hebbengedaan. Ds. van Broekhuizen meent dat er
een betere verstandhouding moet komen tussen de
Hollanders en de Afrikaners en zou bij voorbeeld
graag een bijeenkomst willen waarop beide partijen
zich kunnenuitspreken; dit zou, naar hi meent, goedegevolgen hebben. Hij gelooft in een schone toe-
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komst voor onze nasie en voor onze taal, alsmede
voor onze stam, waaraan wij gehecht zijn en die we
lief hebben".
De vereenvoudiging.
Voorstanders van de vereenvoudigde spelling van
het Nederlands, zullen met genoegen vernemen —
schrijft de Volkstem, van Pretoria — dat de vertalingen der onderscheiden konvensies, tussen Transvaal.
en Vrijstaat gesloten, ingevolge de Interkoloniale Boedelscheiding, in de Staatskoerant in deze spelling verschenen zijn.
Hollandsche onderwijzers.
Aan de Transvaalsche staatsschool is groot gebrek
aan onderwijzers en onderwijzeressen, die in het Hollandsch les kunnen geven. De kweekschool te Pretoria Hoch de Kaapkolonie, levert er genoeg af. Bij ontstentenis van Afrikaanders, die men daar begrijpelijkerwijs het liefst heeft, zou men de leemte gaarne uit
Nederland zien aangevuld.
Om nu de overkomst van onderwijzers en onderwijzeressen uit ons land te bevorderen en gegadigden
hier desverlangd de noodige inlichtingen te geven heeft
zich te Pretoria een commissie gevormd, waarin —
schoone toepassing van de schoone woorden van ee
heeren Knobel en van Broekhuizen — Hollanders en
Afrikaanders broederlijk samenzijn.
Voorzitter is prof. dr. P. J. Muller, (voorzitter der
Nederiandsche Vereeniging),, onder-voorzitter ds. H.,
van Broekhuizen, secretaris Gavie Otto (Postbus 295,
Pretoria),; met den heer H. Oost vormen zij het dagelijksche bestuur. Verder zitten er in de commissie
de heeren C. F. 'Delfos, dr. W. M. R. Malherbe, J.
van Lier, Ph. Pienaar, G. S. Preller, C. K. van Trotsenburg en ds. L. Vorster (te Rustenburg),.
De commissie hoopt, dat schoolbesturen die een onderwijzer of onderwijzeres uit ons land begeeren, zich
tot haar zullen richten. kan zich dan in verbinding stellen met wie hier te laude voor de uitzending
van onderwijskrachten zorgen.
De Bo o dschapper.
Wij hebben al gehoord, dat er onder onze landgenooten te Johannesburg een opgewekt leven is.
Daarvan zien ook een teeken in de verschijning
van de Boodschapper, een blad dat daar tweemaal
in de maand kosteloos wordt verspreid waarvan
de heer D. Krabman, secretaris der Nederlandsche
Vereeniging, redacteur is. Het blad zal berichten brengen uit het leven der Nederlandsche kolonie en haar
vereenigingen, en in het algemeen de belangen van den
Dietschen stam voorstaan.
In het tweede nummer vinden wij het verslag van
een propaganda-avond, te Johannesburg voor het Algerneen Nederlandsch Verbond gehouden. Er wend
gezongen, voorgedragen en geredevoerd. De heer
Knobel sprak er ook, niet als consul-generaal zeide hij — maar als stamgenoot.

Het Hollandsch in Zuid-Afrika.
Te Pieter Maritzburg, de hoofdstad van Natal, is
een Debat- en Letterkundige Vereeniging opgericht,
waar alleen in het Afrikaansch of het Nederlandsch
wordt gesproken, gezongen of voorgedragen.
Dit is een beteekenisvol feit in een stad, waar de
Holl. Mr. bevolking nog Lang niet een percent van
het blanke inwonertal bedraagt.
Deze Debatvereeniging is een bulwark in het vijandelijk taalland.

Uit Johannesburg.
De heer D. Krabman, secretaris der Afdeeling schrijft
d.d. 7 Juni:
„Onze propaganda-avond had een groot succes. De

zaal was stampvol: ongeveer 250 menschen, waarvan
het meerendeel Afrikaners. De voorzitter, advocaat
F. W. Beyers, hield een korte openingsrede. Consul
Knobel sprak Oar de gauze eenige kernachtige woorden en Dr. Krause sloot den gezelligen avond.
De bladen, ook de Engelsche, spreken er met lof over.
Een lijst met 29 nieuwe leden gaat hierbij".
Twee nieuwe Afdeelingen.
Te Kaapstad is een Afdeeling van het A. N. V. opgericht met aanvankelijk 40 leden.
Ook te Standerton is een Afdeeling opgericht met
21 leden. Secretaris is de heer M. A. A. Franken,
Paarlvilla, Standerton.
Afdeeling Heidelberg in zicht ?
Uit een schrijven van den heer A. J. Tapper te
Leembank, Transvaal:
Omtrenthet aanbrengen van meerdere leden en het
stichten van eenHeidelbergsche Afdeeling het volgende: Ik woon meer dan twee uur te paard van
Balfour en dit lit een uur sporens van Heidelberg.
In Heidelbergdorp met zijn pl. m. 400 zielen, hebben
de oud-Nederlanders 1 /8 te vertegenwoordigen.
r
bestaat echter weinig wrijving onder hen. De Engelschen en Duitschers hebben er hun vereeniging maar
onze stamgenooten er op dit terrein levend dood.
Reeds voor den oorlog hebben we getracht er iets tot
stand te brengen, doch het kindje zag maar even het
levenslicht. De Nederlandsche predikant Jac. van Belkum bezit thans,door mijn correspondentie met Dr.
Van Everdingen een kist met boeken, maar helaas!
Jac. beklaagt zich nidt dat ze zijn deur er voor plat
loon. Dat neemt niet weg, ik een dezer dagen
naar Heidelberg zal as de
devoornaamste het
eerst zal opzoeken en alles wat in mijn vermogen is
zal doen om meerdere leden aan te werven en zoo
mogelijk een Afdeeling van het A. N. V. te stichten.
Alle oud-Nederlanders in Heidelberg zijn min of meer
ingoede doen. Wianneer ik slechts eengeschikt
r kan krijgen, bestaat er kans op slagen. Op het
Hoogeveld woont hier en daar een stamgenoot en,
Neerlandia, brief, statuten etc. zijn. reeds ter kenmsname doorgezonden. Het zal mij hoogst aangenaam
zijn later een gunstig bericht te zenden, omtrent
dedoor mij gedane pogingen.
Afdeeling Bloemfontein.
We ens vertrek naar Buenos Aires heeft de heer
P. G. C. von Geusau ontslag genomen als secretaris
der Afdeeling Bloemfontein. Het secretariaat wordt
waargenomen door den heer J. Kampfraath, waarnemend Holl. Consulair Agent.

OOST—INDIE
Eene opmerking uit Indic beantwoord.
De redactie ontving onderstaand schrijven, 't welk
zij gaarne opneemt, ook omdat zij daardoor gelegenheid heeft, door enkele aanteekeningen, haar standpunt als leidster van het orgaan des Verbonds toe te
lichten.
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van het door den heer Lefebre in
het Januari-nummer ingezonden stuk met uw naschriii
volgen hier eenige opmerkingen:
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Men verwondert zich dat er zoo weinig over OostIndie in het orgaan voorkomt, en de redactie geelt
daartegen geen ander hulpmiddel dan door naar Indie zelf te verwijzen, ofschoon zij ,, naar miji voorkomt, loch zelve in die leemte zou kunnen voorzien.
Ik vraag mij toch af, waarom in Neerlandia schier
nimmer iets uit het blad onzer Groep hier: Ons Volksbestaan, wordt overgenomen. Dat dit laatste blad er
moet zijn is begrijivlijk, want niet alleen is de afstand tusschen Nederland en het zeer ij k in het
oosten deze vertaling van archipel ga hier
door — groot, maar ook de deelen van de Indische
eilandenwereld liggen zoo breed en ver uiteen, dat
het niet gewenscht ware als de berichten en mededeelingen den lezers hier nog via Nederland onder
de oogen moesten komen.
Daardoor zou toch het tijdstip, waarop b.v. een ingezonden sink den schrijver op een buitenpost weer
bereikte, tot vijf zes maanden ver opgevoerd worden, en zelfs te Batavia of Padang zouden de lezers
dan stukkett over Indie steeds van twee, drie maanden oud te lezen kriigen. Zoo iets heeft al heel veel
bezwaren!
Wat weerhoudt nu echter de redactie van Neerlandia om uit Ons Volksbestaan artikelen, die een algemeen karakter dragen over te nemen en zoo onder
wijder lezerskring te brengen ?
Voorzoover mij bekend is dit nimmer of slechts eenmaal in' 't .mij gedaan... misschien om gegronde,
onbekende redenen!
doch
Evenmin zag ik ooit in Neerlandia artikelen over
Indie uit in Holland of hier verschijnende tijdschriften overgenomen. Is er bezwaar, dat de redactie eens
bekende personen vraagt in Neerlandia over Indische
toestanden een artikel te schrijven (ik noem b.v. Dr.
Snouck Hurgronje, den oud-Minister Cremer),.
Het is bedroevend zoo als Indie wordt uitgeschakeld!
Vooral treft dit, omdat in de beginselverklaring van
het Verbond, voor op den omslag van Neerlandia, een
zeer sterke uitdrukking voor de beoogde ache in deze
streken wordt gebruikt. Daar staat namelijk:
„het (A. N. V.), streeft naar... nationalise er i n g van Nederl. koloniEn en kolonies *),.
Dit „na tionalisee r in g" schijnt mij een te
sterk woord. Het is toch uit de feiten en de ervaring
van eeuwen gebleken, dat Europeanen (tenzij van semitische of andere oostersche afkomst), na een paar
geslachten in de tropen uitsterven, zoodat steeds
nieuwe krachten uit Europa moeten uitkomen om de
wegsmeltende Europeesche bevolking te helpen handhaven. Van koloniseeren in den zin als in Amerika 31
Zuid-Afrika van Europa uit is geschied, kan hier dus
geen sprake zijn. Al ware Nederland honderdmaal
zoo groot en bevolkt als thans, dan nog zou het niet
twijfelachtig zijn, dat het tropische wereldgebied, ondanks den honderdvoudigen toevloed van turopeanen
uit het moederland, nog te veel van dat nationale Leven
zou opslorpen om pogingen tot nationaliseering te
doen slagen. Versterking van de nationale kracht bij
de Europeanen in Indie moet naar het voorkomt het
hoofddoel zijn van het Nederlandsch Verbond. lk laat
dan nog de vraag onbesproken of het nationaliseeren
op zich zelf gewenscht zou zijn,
Het ware op bovenstaande gronden daarom naar
mijvoorkomt een verbetering het vierde lid van de
laring te lezen als volgt:
beginselverk
„het streeft naar versterking van
de volkskracht in moederland en kolonien, naar uitbreiding onzer handelsbetrekk ingen en ontwikkeling onzer nijverheid;"
Een laatste opmerking zij mij nog vergund. Zou
Neerlandia niet met grooter letter gedrukt mogen worden ? Zooals het nu is, is het met zonder pijn in
*) Geven die verschillende meervoudsvormen inderW.
daad verschil van beteekenis ?

de oogeet te lezen, en dat weerhoudt velen van kennisneming met vele merkwaardige artikels — zoo iets
is toch jammer.
Uw dw. dr.,
Hoogachtend,
Padang, 3 Mei 1908.
C. A. W.
Naar aankidiiig van het bovenstaande moge het
volgende worden opgemerkt:
Waarom in Neerlandia schier nimmer iets uit Ons
Volksbestaan wordt overgenomen ? De vraag heeft zeker reden van bestaan; maar indien C. A. W. den
inhoud van het Indische Groepsblad eens nagaat dan
zal hij wellicht erkennen, dat de keuze
, w at zou
moeten worden overgenomen, lang niet gemakkelijk
En niet ruim zou wezen.
Wij namen den jaargang 1907 van 0. V. ter hand
en kwamen tot het besluit dat in aanmerking zouden
hebben kunnen komenvoor een oyerzicht of geheele
overneming: Uit het Febr.-nr. „Een stem uit de Buitenbezittingen"; uit het April-nr. „De vereenvoudigde
schrijftaal"; uit het Mei-nr. „Een Indisch perskantoorgewenscht ?"; uit het Juli-nr. „Indische belan•
gen"; uit het October-nr. „De Indo-Europeanen en
handenarbeid" en „Is taalpurisme zoo gewettigd ?".
Voorts wordt erkend, dat in Neerlandia wat meer had
kunnen overgenomen worden van de, wat men zou
kunnen noemen, officieek mededeelingen van het Groepsbestuur en de Afdeelingen, hoewel tacit voor zoover
werkelijk iets zeer belangrijks gebeurde, zooals in de
Afd. Semarang, vermelding daarvan niet achterwege
bleef. (Zie de Maart- en Mei-nrs.van 1908), Niet onopgemerkt ma echter blijyen, dat de nrs. van 0. V.
hier zeer laat ontvangen worden (het April-nr. kwam
hier east 12 Juni aan, te laat dusvoor het Juni-nr.
van Neerlandia), zoodat vermelding van in de Afdeelin2en
of door het Groepsbestuur gehouden vergaaeringen,
genomen besluiten, gehouden voordrachten, a. a, wel
wat heel laat ter kennis zouden komen van vele lezers
van Neerlandia, died
egeheele wereld verspreid zijn.
Erkend zal moeten worden, dat stukken, als „Nieuw
(Britsch) Indie", eenuitvoerige aankondiging in vijf
nummers van 0. V. van het bcekvan Sir Henry Cotton, handelende over de vooruitstrevende beweging in.
Br. Indie, hoe belangrijk ook als sociaal-economischepolitieke-historische studie, zich minder leenen tot een
overzicht, veel minder o yerneming, in Neerlandia; dat
opstellen als: „1907 en de onderwijsvooruitzichten" ill
het Januari-nr., „lets voor 't A. N. V. ? in het Febr.-•
nr., „Schooltuinen" in het Maart-nr., wel wat in
technischebijzonderheden afdalende, of te uitsluitend
Indisch zijn, om in het algemeene orgaan van het
A. N. V. te worden opgenomen, Overigens bestaat
de inhoud van dengenoemden jaargang van 0. V.
voor eengroot deel uit stukken overgenomen uit Nederlandsche of Indischedag-, week- en maandbladen,
waarvan de overneming of de vermelding niet op den
weg van Neerlandia kan liggen. Van stukken to en
vreemde woorden of over taalpurisme verder wordt
dit argaan reeds ruim genoeg voorzien, zoodat overneming daarvan uit 0. V. wel wat te veel van het
goede zou geven.
Intusschen erkend wordt dezerzijds, dat meer de
aandacht op den inhoud van het Indische Oroepsblad
moet gevestigd worden, en in Neerlandia daaruit meer
kan worden overgenomen dan tot dusverre het geval was.
***

Thans de vraag of in Neerlandia artikelen over Indieuit in Holland of in Indieverschijnenele tiidschriften moeten worden overgenomen.
Als antwoord daarop zij opgemerkt, dat Neerlandia
door zijn inhoud moet streven naar de verwezenlijking van, de beginselen, die aan het A. N. V. ten
grondslag liggen, en die in) de to ten zijn uitgedrukt;
het moet dus zijn, zoo veel mogelijk, een oorspronkelijk orgaan, dat de verspreiding deer beginselen be-
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vordert en kan in het algemeen niet ter jacht gaan in
andere tijdschriften, die zich een geheel ander doel
voor oogen stellen. Bovendien het bespreken van Indische toestanden, in het algemeen, van staatkundige
of staathuishoudkundige aangelegenheden lit niet op
den we van het orgaan van het A. N. V. Wenschen
invloedrijke en bekwame mannen hun stem in Neerlandia in het Mang van de Verbondsbeginselen met
betrekking tot Indie te doen hooren, niets zal der
redactie aangenamer zijn.
Wat • worth bedoeld met nationali e e .r i n g
an Nederl. kolonien en kolonies ? Aan koloniseeren
v
in de Nederl. kolonien zoo en. bezittingen), dat zijn
onze Oost- en West-Indien, of in de Nederl. kolonies
(nederzettingen), zooals die worden aangetroften in de
Vereenigde Staten van N.-A., te Smyrna, te Parijs,
ja, waar al niet, daaraan wordt niet gedacht door het
A. N. V. Dit isgeen werf-bureau tot versterking of
aanvulling van onze kolonien en kolonies ; dat weet
C. A. W. toe ook wel. Neen, die national iseer i is. het Nederlandsch houden van de buiten het
moederlandgevestigde Nederlanders, door middel van
de taal, van het onderwijs, van de opvoeding; door
het aanknoopen, het nauwer toehalen, van de banden,
waarmede zij thans nog aan Nederland gehecht zijn;
door bij hen steeds in herinnering te houden, dat zij
nog steeds Nederlanders zijn, dat zij' zich moeten vereenigen tot elkanders en eigen steun.
Voor wat betreft de Nederl. kolonien inzonderheid,
meet het A. N. V. er naar streven, dat het onderwijs
er op Nederlandsche leest geschoeid, dat de lief de
voor de taal en voor het moederland er levendig bks
yen; dat onze taal onder de inboorlingen worde verbreid, voor zoover dit, in verband met politieke omstandigheden, en met inachtneming van oorspronkelijke
volks-toestanden en eigea volksbeschaving toelaatbaar
is; dat, om kart te gaan, in vervulling komen de pogingen, die in punt 2 van art. 2 van het reglement
der Groep N.-I. van het A. N. V. als middel tot bereiking' van het doel des Verbonds in Indie worden
opgesomd.
***
De wensch, ten slotte door C. A. W. geuit, dat
Neerlandia metgtooter letter gedrukt moge worden,
is ook de wensch der redactie, in zooverre namelijk,
dat zij gaarne aan Neerlandia een meer oogelijk, minder armelijk, aanzien zou willen geven. De letter is
wellicht groat genaeg, maar de reg'elafstand is te gering, en dat maakt het lezen vermoeiend voor het
oog; ook is het papier te dun en vatt gem beste hoedanigheid. Zoolan echter de portkosten, zoo'n onek,enredig root bedrag van de inkomsten verslinden, zoolang de inkomsten, door het nog veel te klein aantal leden, in zoo ongunstige verhouding staan tot de
mtgaven, meet wel g-estreefd worden naar een goedkoope uitgave en is ntn dus gebonden aan minderwaardig papier en aan gering gewicht.

Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad
van Januari—Aril
1908 .
P
Uit de verslagen der Afdeelingen wordt bericht:
dat Maurits Wagenvoort op 9 Maart voor de Afd.
Batavia eene lezing hield, die tot tits had: „Anecdotische schets van het leven onzer vadereninIndie
(Hindostan) en op Ceylon";
dat de Afd. Buitenzorg voor de minder gegoeden
onder de Europeesche ingezetenen een leeskring' instelde, waardoor die lieden op een voor hen geldelijk
minder bezwarende wijze kennis zouden kunnen nemen van de voortbrengselen der Nederlandsch e letterkunde *).
*) Wat in de Afd. Semarang belangrijks voorviel
werd reeds in het Mei-nr. van Neerlandia vermeld.
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Uit de op 7 April gehouden vergadering van het
Groepsbestuur wordt aangeteekend, dat uit het daar
gesprokene blijkt, dat men in Indie prijs blijft Mellen
op samenwerking tusschen Groeps- en Hoofdbestuur;
terwij1 in een redactioneel artikel, voorkomende in het
April-nr. o. m. de vraag wordt gedaan, wat er tegen
kan zijn uitingen in 0. V. die van nut of belang
worden geacht,
over te nemen in Neerlandia.
In aansluiting ook aan het hierboven, naar aanleiding van het schrijven van C. A. W. opgemerkte,
wenscht de redactie van Neerlandia, door hetgeven
van een overzicht van de uitingen in 0. V. welke
naar hare meening' teekenend zijn voor het let,en en
dengedachtengang in de Groep N.-I., het verband
tusschen het Verbond in z'ngeheel, met de Groep
bevorderen.
In het Januari-nr. wordt ander het hoofd: „Van.
de vreemde talen verdient in ons Insulinde het Engels beslist de voorkeur" de gedachtenwisseling over
het al of niet wenschelijke, vreemde talen op de L. S.
te onderwijzen, in vorige jaargangen aangevangen,
voortgezet. De redactie van 0. V., die in cen anderschrift zegt, dat de L. S. in Indie, meer dan haar
handen vol heeft met het Nederlandsch, geeft als hare meening te kennen, dat, indien een vreemde taal
op de L. S. moet onderwezen worden, dit, met
het oog op de practijk, de Engelsche taal zou triceten zijn.
P. v. W. komt in het Maart-nr., op grand van de
ondervinding opgedaan bij het L. en M. 0., betoogen, dat het leeren van vreemde talen niet tot de ontwikkeling van de leerlingen bijdraagt; hi' wil daarom „noch Fransch, noch Engelsch" en hi' eindigt
zijn artikel met de verzuchting, dat als de stukken
werk in die talen eens gepubliceerd werden, de belanghebbenden (dat zijn zeker de ouders ? Red. N.),
zouden raepen: Nederlandsch, Nederlandsch en nog
eens Nederlandsch alsgrondslag van een vruchtbaar...
volksverstaan".
Dr. A. A. Fokker bespreakt in twee opstellen (overg'enomen uit het Weekbl. v. Indie) den aard van de
opleiding, die, n. z. m., gegeven moeten worden
aan Indo-Nederlan.ders, die naar Hollandgaan voor
hunne opvoeding. Hi', heeft daarbiji het oog op Inlandsche jongelieden; deze rnoeten niet „vereuropeezen"; men moet niet trachten zee „verontinlanderen"; integendeel een Javaan, die naar Holland gaat
voor
opvoeding, moet anders opgevoed warden dan een Nederlandsch jongmensch. Dr. F. zou
den jongelieden algemeene ontwikkeling geven
op nationalen, d. Javaanschen grondslag. Zij moeten niet opgevoed worden voor een werkkring in Holland; er moet rekening inze gehouden worden, dat
ze later in Indie weder ender rasgenooten moeten
leven en werken *'. Daarom moeten zij ook vooral bun
Javaansch • niet verwaarloozen. Echter zal deJavaansche taal met haar auto- en aristocratisch karakter van
thans eene evalutie moeten doormaken oakdoor de
wijziging in de taal zal het Javaansche yolk and ers
kunnen worden. Dr. F. nu dejangelieden in een internaat in Holland, liefst in een universiteitsstad,
vereenigen, amdat er daar kans is, dat het eigenaardige, het nationals behouden blijft; hen vooral niet
te vroeg naar Holland willen doen gaan, dock hen,
die met goeden, uitslag een hoofdenschool hebben gevolgd, in het internaat doen opnemen, van waaruit ze
dan de studien aan de .hoogeschool zouden volgen.
Aan het internaat zouden dan d i ejongelieden huis**), Naar aanleiding hiervan verwijzen wij ook naar
het slot van het artikel: Zielkun de alsg' r o n dslag voor koloniaal beleid door Dr. J.
H. F. Kohlbrugge, opgencmen in de Mil. Girls van
Mei, welk slot werd overgenomen in het Kol. Weekblad No. 20 van de Ver. „Oost en West". Red. N.
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waren later biji het inlandsch bestuur te komen of arts.
wis- of natuurkundige, taal- of rechtsgeleerde te worden; voor toekoMstige ingienieurs zoo een anderen
weg moeten gevolgd worden. Aan 't hoofd van zulk
een instelling zou voorshands een Nederlander moeten
staan, vertrouwd met de Ja y . taal, zeden en gewooiten. Later zou de leider door een Javaan kunnen vervangen warden. Na slagen van deze proef zou jets
dergelijks voor Soendaneezen, Maleiers, Madcereez,Ni
en Menadoneezen moeten volgen.
(Het betoog zou gelezen moeten worden om Dr. F.
goed in ziin gedachtengang te volgen; niet geheel duideli* is, hoe de evolutie in de Ja y. taal zou teweeggebracht moeten warden; waarschijnlijk bedoelt Dr.
dat de in Nederland aan de H. S. een hoogere opvoeding deelachtig geworden inlanders, die zoudcn
moeten bevorderen. Red. N.).
Dr. F. P. H. Prick van Wely geeft aan de hand van
Ds. Campbell's werk „Formosa under the Dutch" een
overzicht van de pogingen, die in het midden der 17e
eeuw vooral zijn aangewend, om het Nederlandsch,
tegelijk met het Christendom, ingang te doen vinden
op Formosa. Uit latere berichten blijkt, dat in de 18e
eeuw nog verscheiden personen daar Hollandsch konden spreken en Hollandsche boeken lazen. ja, zeril;in
het begin der 19e eeuw schijnt de herinnering aan het
verblijf der Hollanders op Formosa nog niet gehecl
te zijn u.itgewischt geweest. Dr. P. v. W. doet deze
het
mededeelingen, Welke eerst opgenomen werden
den titel: „TerreinverkennmWeekbl. v. Indie, on
gen voor het A. N. V. „Onze taal op Formosa".
(Moge ook uit het rnedegedeelde blijken, dat de
oogst op Formosa thans wel schraal zoude ziin, het
vermelde doet uitzien naar het voortzetten dies verkenning op ander Oostersch terrein. Red. N.).
* **

R. v. I. vindt in de Mem. v. Toelichting en het
Voorl. Verslag betreffende de wetsontwerpen tot nain N.-I.,aanleiding die
turalisatie van twee Chineezen
naturalisatie, in het Febr.-nr. warm aan te bevelen,
In een of end nr. van 0. V. worth ook de Mem. v.
Antwoord van den Minister van Buiteni. Zalien opgenomen, waaruit blijkt, dat die Minister zich met de
heeft.
(Niet zonder
Indische adviezent g
eheel
vereenigd
strijd is die naturalisatie in de zitting van 17 Juni
door de Tweede Kamer aangenomen. Red. N.
* **

Klachten over de uitkomsten van het L. en M. 0.
worden onverholen uitgesproken door P. v. W. in een
slotartikel van het April-nr., gietiteld „De grondslagen vant ons Volksbestaan". Slechts 26 percent der
H. B. Seholieren halm het einddiploma ; en werden
deze bevoorrechten ncg eens behoorlijk geexamincet
dan slaagden er nog geen 5 percent.
(Deze uitspraak wordt, althans in dit van 0. V.
niet besproken door de redactie;, dus ook niet in twijfel getrokken ? Dat een belangtijk deel der leerlingen
de school verlaat vOOr het einde van het teerprogamma bereikt is, is een verschijnsel dat ook Nederland all waar te ngmen, maar niet noodzakelijk tegen bet onderwijs of het gehalte der leerlingen pleit.
Red. N.),.
* **
In eene „causerie" „Indie als litterair wingewest"
laat Dr. Prick van Wely, in vier volgnummers de lndische schrijvers en schrijfsters, die zich op litterair
gebied bewogen, of althanS die bedoeling hadden,
even voor het voetlicht komen. Van Mr. W. van Hogendorp, van wien in 1780 eene vertelling „Kraspoekoel" verscheen, welke thans alleen nog maar aan
eenige snugfelaars bekend zal zijn, tot Borel, Couperus en Augusta de Wit, wier werken thans in geen
leest
en gaan
heel
wat namen aan ons
rommel
ontbrek
,
vcorbij; al begitit de groote vloed van litteraire-voortbrengselen, waarin Indie op verschillende wizen be-

trokken is, dan ook eerst omstreeks 1850 te stroomen. Met
eene
woorden worden
de auteurs geteekend of in een klasse ondergebracht. Ook het tooneel, de voorstellingen, de aard der stukken warden,
meest metgebruikmaking van Mr. N. R van den
Berg's studio daarover, besproken, waarbij ook tot
vroeger tijd wordt teruggegaan.
c3r

Een belangrijke rede.
Met ingenomenheid verwijzen wij naar het verslag
der rede, uitgesproken door den oud-Minister Mr. D.
Fock, bij gelegenheid der jaarlijksche vergadering van
denRaad van het Koloniaal Museum te Haarlem, op
16 Mei 1903, omdat in die rede een beknopt overzicht wordtgegaven van al het Teen in de laatste jaren
in Indie belangriiks werd tot stand gebracht.
Inzonderheid vestigen wij de aandacht op het een
er op onderwijsgebied werd gedaan. Dat verslag is te
vinden in de Indischd Mercuur No. 25 van 23 Juni 1908.

NED. ANTILLEN
De Aves-eilanden.
Vergun mij eenige plaatsruimte ter beantwoording
van de door den heer W. J. L. van Es in Neerlandia van de vorige maand geplaatste vraag.
Er ziin twee roe pen van Aves-eilanden te onderscheiden, n.l. die, liggende ongeveer midden tusschen
Bonaire en deRocrues-eilanden en die, liggenide ten
zuiden van St. Eustatius en Saba op de breedte van
de noordelijke punt van Dominica. Gemakshalve
worden diegroepen hier als de noordelijke en de
zuidelijk aangeduid.
Tot in 1722 heeft de West-Indische Compagnie nooit
eenig recht van eigen.clom doen gelden op de eilanden
der zuidelijke grcep. Doch in dat jaar meende de directeur van Curacao, Jan Noah du Fay, dat de Co.
op die eilanden aanspraak kon maken en verzocht hij
de „Pratesidale Kamervan Amsterdam" om na te doen
gaan of het bezitrecht op die eilanden nit de annalen
der Co. zou zijn vast te stellen.
Bij nissive van 29 Juli 1723 antwoordde de „vergadering van thienen" hierop: „dat zij nog niet hadden kunnen vinden eenige papieren of documenten
om daaruit het recht van eigendom van de Aves-eilanden voor de Co. te sustineeren". „Wij , zullen egter"
— zoo meldden de bewindhebbers verder — „daarop
,,nog wel wat nader inquireren, ende zal het daer„om dienstig wesen, dat UEd. ondertussen, de pos„sessie daervan (zoo veel mogelijk is) zal tragten te
„behouden; dog alles met vrindelijkhijt, en minsaem„hijt, omm2 de compagnie daar docr mette Spanjaerts
„
niette doen brouilleren" *).
Daarbij is de zaak gebleven: in de annalen der Co.
vindt men niet vermeld, dat degezochte eigendomsbewijzen gevonden ziin en evenmin blijkt er later ooit
iets van het in bezit hebben door of het in bezit nemen van deze eilanden in naamvan de Co. Wel vindt
men er meermalen melding van gemaakt, dat Curacaosche (en andere), bark es op de Aves-eilanden
sparren" in en kappen en mij is een voorbeeld
bekend, dat dit door de Spanjaarden van de Vaste
Kust werd belet. Het schijnt, dat deze rotseilandjes
door de zeelieden vrij wel als gemeen eigendom wer*) Brieven der vergadering van X naar America,
1719-1772, berustende in hetRijksarchief te 's Ha
als No. 108 W. I. C. 71.
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den beschouwd, althans een ceder voorzag er zich
van water en. brandhout en zeeroovers hidden zich
gaarne in hunne buurt op. Doch later heeft Venezuela eigendomsrechten op die eilanden doen gelden
en, bij gebrek aan eenig bewijs tot het to ended ziin
betwisten.
die rechten nu zeker moeilijk
te
Wat de noordelijke groep aangaat — hierop hebben wii indertijd eigendomsrechten uitgeoefend. Tusschen deze eilanden en ons Saba is de zee zeer ondiep • daar lit de zoogenaamde Saba-bank, den WestIndischen zeelieden en visschers wel bekend, en nu
wed
beweerd, dat deze Aves-eilanden in vroegere
r
eeuwen vermoedelijk met Saba verbonden waxen, zoodat zij eigenlijk tot Saba's grondgebied behoorden.
ingezetenen van onze bovenwindsche eilanden
De
beschouwden het dan ook als hun onbetwistbaar recht
op deze es-eilanden de vischvang'st (voornamelijk
de schildpadvangst), uit te oefenen en er meeuweneieren te zoeken, die er nog nu in het seizcen in
grooten getale te vinden zijn.
Nadat de guano meer algemeen in den landbouw
werd gebruikt, viel de aandacht van enkele particulieren op deze onbewoonde eilandjes. Enkele, scheepsladingen dezer kostbare meststof werden er afgehaald
zonder iemands vergunning, doch ten tide dat van
Idsinga gouverneur van St. Eustatius en Saba was,
van hem — ik meen door een Amerikaan cn
werd
een , ingezetene van St. Martin: *) _ concessie gevraag'd voor het ontginnen van de zich op de Av.23eilanden bevindende guano-beddingen. Van Idsinga gal
die concessie en men moet aannemen, dat hi' vermeende daartoe het recht te hebben, de eilanden dus
beschouwde al te behooren aan zijn gouvernement.
Doch nu kwam Venezuela tegen deze verleende concessie op en, verhinderde den concessionaris er gevolg
aan te geven. Het eigendomsrecht op de eilanden
maalde nu een onderwerp van geschil uit, waarin
door partijen. Spanje tot scheidsrechter werd gekozen.
Bij de then gevallen beslissing werd Venezuela in het
gelijk gesteld en de eilanden aan die republiek toegewezen, met eerbiediging echter van de door een gebruik van eeuwen,gewettigde aanspraken van de ingezetenen onzer bovenwindsche eilanden am in de wateren van die eilanden de vischvangst uit te oefenkn.
De stukken, waarop deze scheidsrechterlijke uitspraak werd gegeven, heb ik nooit in handen gehad.
Doch het komt mij niet zoo onmogelijk vow' dat de
Spaansche commissie een juiste voorstelling heeft
gehad van de ligging dezer Aves-eilanden, die heeft
verward met de andere, ongeveer 300 zeemijlen zuideli ken gelegen eilanden van denzelfden naam. Hoe
dit echter ook zii, wij hebben ons bij de scheids-

rechterlijke beslissing neergelegd en dus behoort ook
deze noordelijke groep van eilanden tot Venezuela's
grondgebied.
U dank zeggend voor de plaatsruimte, hoogachtend,
Uw dw. dr,
J. H. J. HAMELBERO.
Maarssen, 18 Juni 1908.
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INGEZONDEN.
WelEd. Heer,
Eengezelschap van 32 Franschen uit de omstreken
van Duinkerken vertoefde onlangs eenige dagen in
ons land om er op landbouwgebied 't een en ander
te zien. Ik vergezelde hen gedurende twee dagen en.
then ik hoorde, dat zij onder elkaar Vlaamsch spraken, herinnerde ik mij wat eenigen geleden in
Neerlandia was medegedeeld over hun taal en hun
taalstrijd.
Het spreekt vartzell, dat ik trachtte Hollandsch met
hen te spreken, maar hoewel bij zeer langzaam (n
duidelijk praten — met vele herhalingen — het mogelijk bleek elkaar te begrijpen, het voeren van een,
geregeld gesprek was niet mogelijk.
Wanneer wij bijv. 4 weken samen geweest waren
en van 't begin of aan niets dan Hollandsch en
Vlaamsch tegen elkaar hadden gesproken, ben ik overtuigd, dat wij aan 't einde van die 4 weken een tamelijk vlot gesprek hadden kunnen voeren. Nu bemoeilirkte het gebruik van het Hollandsch het onderhoud; de uitleggingen van hetgeen wij zagen, Van de
inrichting van het landbouwbedrijf, de arbeidstoestan.den enz. werden er slechts onduidelijk en tijdroovenderdoor.
Ik juich het beginsel: met Vlamingen Holliandsch
spreken — zeer toe; maar een beginsel moet niet door
dik en dungevolgd warden en aangezien deze menschen hier waren om onzen landbouw te lee kennen en niet om Hallandsch te leeren,heb ik slechts
nu en dan bij wijze van proefneming Hollandsch gesproken, al betreurde ik, dat het niet voortdurend
kangebeuren. Hun dialect lijkt mij zeer verschillend
van het Vlaamsch, dat bij onze Zeeuwsche grenzen
wordtgesproken; praten zij met elkaar, dan verstaat
men er weinig of niets van,.
Zij vertelden mij, dat de as ors vroeger slechts
in het Fransch mochtenpreeken en onderwijzen, hoewel velen dit verbod overtraden. Nu echter de band,
tusschen Kerk en Staat verb is,
is is de geestelijkheid vrij1 in de keuze der taal en maakte daarvark
dan ookgebruik om dadelijk het Vlaamsch in eere te
herstellen.
S. W. DE CLERCQ.,
Haarlemmermeer, 30 Mei 1908.
t3g

Zevenaar, 30 Juni 1908..
Aan de Redactie van Neerlandia, Dordrecht.

(Wij onivingen nog een zeer gewaardeerd schrijven
van Jhr. Mr. W. J. M. van Eysinga uit Den Haag, waarin
deze mededeelt, dat het arbitrage-tractaat te dezer zake
voorkornt in het Staatsblad van 1859, No. 1 en de arbitrale uitspraak wordt medegedeeld door La Fontaine, Pasycrisie Internationale. Red.),

Mine Heeren,
In het Juni-nummervan uw tijdschrift komt ander
dennaam J. M. Kluppell eea tegen mijne firma gericht artikelvoor.
Daar reeds herhaaldelijk dergelijke onwaarheden
over mil verspreid ziin, zoo heb ik betreffenide de
punten, in het bewuste artikel aangehaald, eene notarieele acte laten opmaken en veroorloof mij U hierbij een notarieel afschrift daarvan te doen geworden.
Het luidt aldus:

*) Van de 'on ere geschiedenis van Curacao heb
ikgeen aanteekeningen gehouden en ik geef hier dus
slechts weer het 'een ik mij van de zaak herinner.
Den verder in ditonderwerp belangstellenden lezer
zal het echter weinig moeite kosten de nauwelijks een
halve eeuw oude stukken omtrent deze zaak te raadplegen, hetzij op het Department van Kolonien, hetan
Zaken.
zij
opBuitenlandsche
dat v

Op heden den een en twintigsten Mei negentien
honderd acht;
Heb ik JACOB HENDRIK OBBO HAZEWINKEL,
notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats
Zevenaar mij bevonden in de fabriek der firma H.
van Gimborn", gelegen in de Wittenburgerstraat te
Zevenaar, en ten kantoregevestigd in de Doelenstraat
mede te Zevenaargelegen.
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Ten einde aldaar ten verzoeke van die firma te constateeren, het een dom.. den ondergeteekenden notaris
bij deze wordt gedaan.
Dat de firma H. van Gimborn den door haar verkochten inkt, in gemelde fabriek fabriceert, en zij aldaar uitsluitend in Zevenaar wonende Nederlandsche
a rbeiders in dienst heeft.
Voorts dat tengemelde kantore der firma hier in
Zevenaargevestigd, alle employes gedeeltelijk hier, en
gedeeltellijk in Arnhem woonachtig zijn, terwij1 de
eenige firmant, de heer M. van Gimborn, woont in
Zevenaar op het „Huis den Doelen" en aldaar zijne
huishouding heeft.
Ten slotte heb ik mij nag overtuigd, dat binnen het
laatste half jaar door genoemden heer of zijne firma
aan Nederlandsche arbeiders cf werklieden, en aan
Nederlandsche employes meer dan tien duizend gulden uitbetaald werd.
Waarvan akte.
Aldusgedaan en verleden op tijd en plaats als
voormeld in tegenwoordigheid van de daartoe verzochte beiden aan mij notaris bekende getuigen de
heeren Meester Theodoor Victor Joseph Marie Feldbrugge, advocaat en candidaat-notaris en Reinerus
Theodorus Marie Janssen, notaris-klerk, beiden te Zevenaar, die deze minuut-akteonmiddellijk na voorlezing met mij notaris hebben geteekend.
(Get.) Th. V. J. M. Feldbrugge, R. Th. M. Janssen, J. H. 0. Hazewinkel, notaris. •
Geregistreerd te Zevenaar, den twee en twintigsten
Mei 1900 acht, deel 47, folio 196, verso vak 6, Een
blad, een renvooi, Ontvangen voor recht een gulden
twintig cent.
De Ontvanger (get.), A. Fabius.
Voor Afschrift (get.) , J. H. 0. Hazewinkel, notaris.
U ziet uit deze notarieel bevestigde feiten, dat de
heer Kluppell een massa onwaarheden in uw blad
over mine firma verspreid heel!.
M. VAN GIMBORN.
Hoogachtend,

tg
Aantekeningen over de betekenis der ardelingen Jong-Nederland".
„
I.

Het grote belang der jongelieden-afdelingen wordt nogaltijel • niet over-al erkent, zelfs niet door vele Alg. Ned.
Verbonds-leden zelve, zoals ik reeds h e r h a a 1 d e1 i kgelegienheid had op te merken. Graag wou ik
een kleine uit-een-zetting geven van de buiten-gewone
belangrikheid van deze nieuw-op-gerichte afdelingen
en hun bestaans-recht, mocht dit nog nodig zijn, verdedigen.
Aller-eerst een woord van dankbare hulde aan het
hoofd-bestuur, dat op het denk-beeld kwam het jongere
geslacht aan de Beweging te binden ; en aan dit
plan uitvoering gal op deze simpatieke wijze...
En daarbij... het hoofd-bestuur handelde wijs, heelwijs, zoals een ieder verstandig doet, die, in de kracht
van z'n leven, denkt aan en zorgt voor de oude dag.
En clat is het wat het Algemeen Nederlands Verbond
gedaan heeft. Het heeft gewild dat, als het tegenwoordig geslacht oud was geworden en de krachten te
zwak voor de Grote Strijd-voor-het-Be er een
schare krachtige, willende, zelf-bewuste one-Nederlanders klaar stand cm de gedunde gelederen aan te
vullen en te versterken. Het heeft gewild dat de Strijders-van-Nu on-bezorgd, rustig' het hoofd zouden kun
nen neer-leggen in het vaste weten dat de flinke, moedige, wils-sterke Jongeren, het Beginsel zouden dragen,
er de toekomst in...
v
Wat het nu-levende geslacht heeft verricht en veroverd
zal worden bewaakt en bewaard door de Komenden;
.en hun jonge, stevige krachten zullen voort-gaan en

voort-gaan op de we die de Eersten hebben aan-gewezen, en zo schrijden, langzaam, strijdende, maar
z 6 k e r, naar het Doel, het Ideaal, dat nu nog zo ver
lijkt: een, een, machtig, sterk, bewust Groot-Nes.lerland; en een Nederlandse Stam, die met kracht en no.
belegebaren een tijd zal brengen, als eens was in de
schitterende, sterke, edele Honderd-Jaren, die men met
trilling-van-ontroerende-eerbied in de stem noemt de
Goude Eeuw.
Dit, ditgroots,e, is de dieper-levende reden voor de
oprichting der Jongelieden-afdelingen geweest. En di!
moat elkeJorigelieden-afdeling z ich-bewust-wo rdeit
dit moet iedere Jong-Nederlander weten, heel-innigvoor-zich-zelve wete n.
En dan mpet ieder-voor-zich streven, werken-aanzich-zelf, om eens waardig te warden bevonden de
plaats in te nemen van een der Nu-Strijdenden; om
eens de Naam-van-Nederlander, met al diegeweldige
verplichtingen en grootse verantwoordelikheid met ere
te dragen.
JAN GRESHOF F.
Scheveningen, 21 Junie '08.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Een A. N. V.-lied.
Door den heer Emiel Hullebroeck is aan, den algemeenen voorzitter, ter gelegenheid van het 10-jatig
bestaan van het A. N. V. een lied opgedragen, getoonzet op een gedicht van den heer Willem Gijssels.
Woorden en muziek zullen in het volgend nummer
worden opgenomen.

Hamdelsbetrekkingen.
Een Poolsch handelshuis wenscht adressen te kennen van Nederlandsche fabrikanten,(geen vertegentwoordigers) van de z.g. Amerikaansche windmotoren.
Opgaven aan de Administratie van 't A. N. V.
Wijnstraat 81, \Dordrecht.

Linschoten-Vereeniging.
7 Maart is te 's Gravenhage opgericht de „Linschoten-Vereeniging", welke ten Joel heeft de uilgrave in
het aorspronkelijke, van zeldzame of onuitgegeven
Ned. zee- en landreizen en land-beschrijvingen.

Oud-Ned. Boerendansjes.
Wir., kan een lidvan het A. N. V. een exernplaar
bezorgen van de „Oud-Nederlandsche Boerendansjes"
van W. Siep, indertiid te Amsterdam uitgegeven ?

Bureau voor Handelsinlichtingen.
De aandacht wordtgevestigd op het dezer dagen
verschenen 4e jaarverslag van het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam (Oudebrugsteeg), directeur de heer 0. Kamerlingh Onnes.
Het bevat als biilage een uitgebreide list van Ned.
artikelen, die in 1907 voor vreemde landen werden
gevraagd, benevens de inzendingen der koloniale afdeeling gedurende dat jaar.

Muziekgeschiedenis.
Door de Vereeniging voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis is als prijsvraag uitgeschreven een
muziekbibliografie betr. den belgischen opstand (1830).
De voorwaarden met toelichting zijn op franco aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij den heer J. W. Enschede, Heerengracht 68, Amsterdam.

NEERLANDIA.

In Nederland Nederlandsch!
Een lid van 't A. N. V. schrijft aan Neerlandia:
Warm voorstander van de richting die Neerlandia.
te Amsterdam
voorstaat zond ik aan „Ntaison"
eene rekening en begeleidend schrijven terug' met verzoek uit Neerland's hoofdstad een en ander in onze
taal te mogen ontvangen. De brief was N.B. geadresIk wees zeer beleeld op
seerd aan Madame
't dwaze van' deze handelwijze en ontving bijgaand
hooghartig schrijven terug, wel een sterk staaltje hoe
mal die firma een schrijven als van mij ontvangen, acht.
„Ingevolge de opmerking, welke u ons doet onder
terugzending onzer factuur, nemen wij de vrijheid u
anent to maken, dat onze gzheele administratie in de
Fransche taal geschiedt en tot op heden hadden wij
nog een enkele klant, die hierin een aanleiding vond
zich gekrenkt tegevoelen.
Wij zijn ook met gewoon ons door anderen wetten
te zien stellen omtrent de organisatie onzer zaken en,
naar wij gelooven, zcu u het niet wenschelijk achten,
dat wij uitsluitend voor u, al onze drukwerken in
eene andere taal over lieten drukken".
Waar groote wereld-firma's in Paris de Nederl.
taal gebruiken, katalogus verspreidt in 't Nederlandsch, ma dan een firma die reeds zoolang in Amsterdam bestaat, die malle mooidoenerij (?) met hun
Fransch niet eens op gewezen worden ?
Ik meende er goed aan te doe u hierop te wijzen.
Goed werk voor de Afdeeling Amsterdam.
En voor onze grcene itiketies, vice en wij er bij.

Groep Suriname
heeft thans de volgende Vertcgenwoordigers:
John E. Polak, voor Coronie;
S. J. Laret, voor Albina;
B. Boekhoudt, voor Nickerie;
S. E. Juta, voor Groningen;
C. R. Weytingh, voor Domburg;
A. Fernandes, voor Nw. Amsterdam;
D. Geester, voor Boven-Commewijne;
J. van Beek, voor Beneden-Commewiine (Susannadaal).

Zeebad Vlieland.
De heer H. J. Ament, arts te Vlieland, maakt ons
opnkrkzaam, dat de schrijver van het artikel „Noordnederlandsche badplaatsen" in ens vorig nummer niet
bij Texel had mogen eindigen.
Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog dan? vraagt hij.
Vlieland heeft al meer dan 10 jaar een bad-pavilloen, een Noordaebad. In het dorp staat een badhotel met 30 karnars en de burgers verhuren hun huizen alspensions.
De zeebaden op de Nederlandsche Wadden hebben
veel kans Duitsche ondernemingen voor Duitschers te
worden, omdat de verkeers4cestanden er beter ziin
dan voor de Duitsche eilanden.

Ethnografische verzameling te Kampen.
Van den heer W. van Kregten, leerlin aan den
Hoofdcursus te Kampen, ontvingen wij het verzoek
de Verbondsleden in Indie uit te noodigen, voorwerpen van Indischen oorsprong, welke geschikt zin tot
opneming in de ethnographische verzameling van die
instelling, daarheen zenden. Zij kunnen daardoor
medewerken tot het aanbrengen van de kennis van de
zeden, gewoonten en gebruiken der Archipel-bewoners, zoo noodig of wenschelijk, ook voor hen die
als officier naar Oost-Indie vertrekken. Gaarne
doen wij, mits deze, aan dat verzoek.

Holland op zijn best.
Terwijl onze Mengelberg in Rome gelauwerd werd
spaelde zijn orkest hier onder leiding van Landon Ronald. Deze schonk zin portret aan het orkest en
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schreef er onder: „Aan het schitterendste orkest chi
ik ooit hebgekid".
In de aankondiging der vijfde bijlage van den officieelen catalogus van het Rijksmuseum te Amsterdam,
schrijft de Times over den aankoop der Six-verzameling: „Wij kunnen het Nederlandsche yolk slechts toejuichen voor zijn vaderlandslievende poging, en voor
het Europeesche publiek is het natuurlijk ook veel
beter dat de Vermeer te bezichtigen is in het Rijksmuseum, dan dat zij uitgewezen was naar Amerika".

De A. N. W. B. en 't Nederlandsch.
Voor de eerste maal was de spijsliist van den maaltijd ter gelegenheid der Bondsfeesten, dit jaar ter gelegenheid van 't 25-jarig bestaan van den A. N. W. B.
te Haarlemgehouden, in het Nederlandsch gesteld.

Uit Genua.
De Italiaansche bladen melden, dat te Venetie overleden is de beer Lorenzo Scarpa, die bij, uiterste wilsbeschikking 25 % van zijn nalatenschap (geschat op
800.000 francs), vermaakt heeft aan de Societa Nazionale Dante Ali hied de Italiaansche zustervereenig
in van het A. N. V.
Zulk een eervol bewijs van naticnalen zin ten onzent zou het A. N. V. in staat stellen stichtingen tot
stand k brengen, die het reeds lang beoogt, maar
waairtce de middelen ontbreken.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
H. G. Hey ling, vroeger Piet Heinstraat 32, Den Haag
(thans in Indie).
E. G. Mundt, vroeger 22 Harrisanstreet, New-York;
Mej. H. Klenke, vroeger Pleegzusterhuis, Den 1-laag;
J. Scheuerman, vroeger Schiedam;
E. C. Weiss, vroeger Friedrichstrasse 12711, Berlin
N. 24;
H. Benes, vroe2er student,Kaiserstrasse 34111, Katrlsruhe;
J. A. Bonebakker, vroeger Potchefstroom (Transvaal);
J. R. Daniels,
,,
11
,,
H. I. J. Pasch,
,,
1/
1)
H. Smit Az.,
/)
7)
,,
R. Viljoen,
11
11
G. Rousseau,
11
11
M. W. v. d. Weide, vroeger Wi rand
D. G. van Epen, vroeger
D V. Centr. Bureau
ir. N.
voor Genealogie en Heraldiek, Den Haag.
Dr. Sikkel, vroeger Parkstraat 85, Den Haag (thans
in Zwitserland).
J. H. Stadhouder, vroeger Win- en Bierhandel, Van
Limburg Stirumstraat 30, Den Haag.
Mevr. E. Wurfbain, vroeger Parkstraat 18, Den Haag.
P. A. Vierhouft, vroeger Vleeschhouwer, Hollanderstraat 107, Den Haag.
Mevr. M. v. Blaaderen—Hoogendijk, vroeger Bezuidenhout 325, Den Haag.
Mr. N. Dirkzwager, vroeger Frankenslag, Scheveningen (thans in Indie).
R. Hu en de Raat, vroeger Groothertoginnelaan 126,
Den Haag (thans in Indiel.
W. H. KOnig, vroeger Dir. v. ci, Haagsche Bankvereeniging, Wagenstraat 79a, Den Haag.
, vroeger
Mr. J. v. Praager
Sweelinckstraat 98 Den
Haag .
,
Mr. G. Pinedo, vroeger Wine de Wittstraat, Den Haag.
B. J. Swart, vroeger Sweelinckplein 72, Den Haag
(thans in Indie).
J. A. Veldhuizen, vroeger Steijnsburg (K. K.).
J. H. H. Thielen, vroeger koopman, Caracas.
L. S. Baron v. d. Goes v. Dirxland,vroeger Steijnsburg (K. K.),
D. H. v. Diggelen, vroeger Voorstraaf, Woerden.
G. F. Niihoff, vIoeger stud. c.
Koornmarkt 49,
Delft.
Prof. Mr. van Blom, vroeger Rembrandtsplein 25,
Leiden.
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10Oude Ned. Liederen, door. El. van Du se.
1Jerschenen isde tweede druk van 10 oude Nederlandsche Liederen, bewerkt door Fl. van Du se.
Het is de lode uitgave van 't A.N.V.
Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de Groeps-Secretarissen teen inzending van 55 et. (voor Belie 1.10 fr.)
en bij de Administratie van het A.N.V., Wijnstraat 81,
Dordrecht.
Voor niet-leden is deprijs f 1.- (2 fr).
De exemplaren zijn in Nederland' uitsluitend verkrijgbaar bij den muziekhandelaar G. H. van Eck,
Vlamingstraat, Den Haag.

De bundel is zeer netgedrukt en 50 blz. groot.
Voorin staan deze woorden :
„Er is geene plaats in Nederland of Vlaamschg
Belie,
hoe klein ook, of er zijn wel vier menschen
te vinden, die deze liederen kunnen uitvoeren.
Het zijn een concertstukken, die sterk bezette koren, goed geschoolde stemmen eischen : ze zijn de
uiting van een yolk, dat zingen wil, ons eigen yolk,
dat z1:56 zijne ziel uitspreekt.
En daarom verdienen ze, door elkgekend en gezongen te worden.''
De eerste druk was in eenpaar maanden uitverkocht.

Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur over 1907.

ONTVANGSTEN 1907.
1. Bijdragen der Groepen
Groep Nederland saldo
van rekening . . . . f 9997.355
414.085
Groep Nederl. nagekomen
Groep Nederland nog te
452.90
ontvangen . . . . .
725.24
Groep Ned. Indie afr. 1906
7.id.
713.id. nog te ontvangen
1404.42
Groep Belgie frs. 2934.152.36
te veelgezonden
id.
12u.Groep Suriname afr. 1906
402.50
id. nog te ontvangen '06
75. id.
571.50
nog te ontvangen
id.
548.50
Groep Nederl. Antillen .
67.50 5 f 15656.365
nog te ontvangen
id.
2 Bijdragen der zelfstandige Afdeelingen:
f 30.Constantinopel ..
51.
Chicago . . . . .
76.50
Chicago-Roseland .
25.50
Berlin ....
84 Buenos Aires .
198.60
Potchefstroom . . .
42.Stellenbosch . . . . .
46 35
Rumenie, Ned. Vereeniging
793.95
240 id.
Pretoria
/
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. Uitgaven van het A N.V.:
3
Verkochte exemplaren .
4. Gekweekte rente ..
5. Buitengewone ontvangsten :
Gift van Z. K. H. Prins
50.Hendrik . . . . . .
Subsidie van de Nederland3600.sche regeering . . .
47.50
Verschillendegiften . .
. I Rikkers:
6. Renterekening Legaat Mej.
Gekweekte rente ........
7. Saldo Dordtsche Bank (geleend) . .

58.735
150.63

UITGAVEN 1907.
1. Nadeelig saldo van 1906 . . .
f 1236.505
2. Redactie en uitgave van Neerlandia:
Salarissen, druk- en verzendingskosten
6985.63
3. Algemeene onkosten :
Salarissen, kantoorhuur, belasting, onderhoud kantoor, brandstof, verschotten bestuursleden, kantoorbehoeften,
briefport, enz. .....
2358.01
4. Verschillende lidmaatschappen
•
333.65
5. C. Thieme, Londen . .
• 1800.6. Jac. Post, propaganda
„ 2190.17
7. Buitengewone uitgaven :
Subsidie Boekenkommissie
id. Groep Belie . . . . f ff
2000.702.21.
id.
id.
leestafels „ 100.id. Afd. Chicago-Roseland n
64.id. id. Stellenbosch . .
42. id. id. Potchefstroom .
198.60
id.
Militaire Commissie
van Nationale Gymnastiek en sportwedstrijden
25.Bijdrage Ned. Cursus in
Australia . .....
25.Kosten in zake de uitgave
van een werk over
Nederland . . . . .
27.60
Studiebeurs J. Sprockel,
Curacao . .....
250.- „ 3934.41
Studiebeurs J. G.Veeris,
Curacao . ..
500.8. Renterekening Legaat Me' 1. Rikkers:
afgedragen aan het Studiefonds voor
Zuid. Afrikaansche Studenten . .
80.9 Saldo Groep Belgie, over te bran
naar 1908 . . . .
. . . . .
152.36
10 Af te lossen aan de Dordtsche Bank
840.96
11. Saldo tegoed .
1366.445
11

I/

If

72

3697.50

1/

.

80.840.96

f 21278.14

f 21278.14

Nagezien en goedgekeurd door de Commissie, bedoeld
bij art. 6 der Statuten :

Aldus ingediend in de vergadering van het Hoofdbestuur van Zaterdag 25 April 1908.
w g. W. DICKE,

Voor Groep Nederland : w g. J. VAN WAGENINGEN DZN.
H. J. M. TYSSENS.
Belgie :
THOE SCHWARTZENBERG.
Suriname:
•
•
Ned.Antillen: , F. AGTERBERG.
•
Ned.-Indie: „ JAN A. STOOP.

Alg. Penningrneester.
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Aldusgoedgekeurd in de vergadering van het Hoofdstuur van Zaterdag 25 April 1908.
w.g. W. DICKE.

„

J. KIEWIET DE JONGE.

12 e

Jaargang.

N

N o •• 8

ERLAN

Aug. 1908.

DIA

ORGAAN ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Moe Holland op operagebied een slecht figuur maken, het siaat
wat betreft de beoefening der orkestrale muziek, zijn grootte
in aanmerking genomen, wel aan het hoofd van alle natien.
CARL FLESCH.

INHOUD: Vergadering van het Hoofdbestuur, 8 Juli, te Antwerpen, door Mr. W. Dicke — Naar Argentinie, door G. A. Gulden -- Drie
kiekjes nit mooi Nederland — Noord-Nederland : Vlagvertoon -- Nederland en Rusland — De vierde Vacantieleergang te Leiden voor Vlamingen
en Zuid . Afrikaanders, door A. D. Fokker — Zuid-Nederland : Waarom herdenken wij den Guldensporenslag — Uit ooze Takken — Stamverkeer —
PostZegelafdeeling — Zuid-Afrika : Hooger Onderwijs in Z. A. — Ned. Vereenigingen in Z. A. — Van de Kaap tot de Kongo ?— Voordrachtenwedstrijd te Stellenbosch — Ned. Oost-Indie : Sprokkelingen uit het Ind. Groepsblad — Dessascholen op Java — West-Indie : Het geschil met Venezuela — Bestuur der groep Suriname — Ingezonden, door S. de Jong, het Ned. Jongelings-Verbond, Dr. H. D. I. Bodenstein en H. Neert — AlBLJVOEGSEL Nieuwe Leden — Adressenlijst.
lerlei en Mededeelingen — Arbeidsbeurs — Advertentien.

Vergadering van het Hoofdbestuur op
Woensdag 8 Juli 1908 te Antwerpen.
Aanwezig: de heer Dr. H. J. Kiewiet de
Jone
g,
voorzitter; mej.E. Baelde en de heeren H.
Meert,Joh. Kesler, Dr. M. Rudelsheim, Mr. C. 1 h.
van Deventer, H. D. H. Bosboom, Dr. J. Boeke en
Mr. W. Dicke,
secretaris.
Afwezig met kennisgeving: de heeren
Jhr. Mr. 0. van Nis p en tot Sevenaer, Dr. It F. R.
Hubrecht, J. D. Baron van Wassenaer van Rosande,
Prof. P. Fredericq, Mr. W. Thelen, Dr. J. J. A.
Muller J. M. Pijnacker Hordijk, Mr. Dr. C. F.
Schoch' en Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler.
Punt I. De n o t u l e n der vorige vergadering
worden onveranderdgoedgekeurd.
Inlichtingen worden gevraagd over de propaganda
in Fransch-Vlaanderen, welke Groep Belie op zich
zou nemen.
Namens de Groep is geschreven aan het Comite
Flamand de France, dat 320 leden telt, waaronder
echter zeer weinig Vlamingen voorkomen. Een der
Vlaamsche afgevaardigden er eens persoonlijk
heengaan.
Nog wordt de aandacht gevestigd op het steamkeer, waarvoor de Noord- en Zuidnederlandsche Groepen zich in den laatsten tijd inspannen.
Te Gent is door het A. N. V. een Toonkast
ingericht, waarin vele Gidsen voor de mooiste streken
in Nederland en Vlaanderen zijn opgenomen, een
maatregel die zeer bevorderlijk is aan vreemdelingenverkeer.
Punt II. Ingekomen stukken en rnededeelingen:
Door den Tak Mechelen is een boekje over de Bei
aardconcerten u nit even. Het Bestuur vraagt of het
Hoofdbestuur aan de verspreiding wil meewerken.
Grcep B heeft 100 exemplaren gekocht ter verspreiding. Voorts zullen in Neerlandia enkele foto's uit
het boekje worden opgenomen met een woord van
aanbeveling. (Di! is inmiddels geschied. Red.),
Schritven van de Ned. Ver. te Brussel, waarin de
wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat het A. N. V.
haar steune. Aangehouden.
Van Greep Belgie is een eerste opgaaf ingekomen

voor de Arbeidsbeurs in Neerlandia te openen om
leden van het A. N. V. in degelegenheid te stellen
zich voor betrekkingen aan te bevelen. De bedoeling
is eenvoudig naam en betrekking, die verlangd wordt.
Schrijven van den heer Snijders uit Curacao over
de afzonderlijke uitgave van Aruba- en andere nummers, met toelichting van den administrateur.
Hierover zal een samenspreking plaats hebben tusschen Dr. Boeke en Luit. Snijders, welke laatste weder in het land is teruggekeerd.
Uit een artikel in de N.R. Ct. blij,
tkdat voor'aan
het Nederlandsch op de internationale couponboekjes
voor treinreizen recht zal wedervaren. Hiermee is echter nog niet aan alle klachten tegemoet gekomen.
Een der Vl. afgevaardigden deelt mee, dat hi' een
Fransch antwoord kreeg op een Hollandschen brief
aan een Hollandschen vertegen.woordiger eener Hollandsche spoorwegmaatschappij te Brussel en in HallanO. worden nog Fransche kaartjes uitgegeven voor
een reis naar Antwerpen.
Het eerste is irupiddels tot wederzifdsche bevrediging
opgelost, op het tweede zal warden gelet.
Schrijven van den beer Jch. Pierson uit Parijs over
den rechtstoestand van den Nederlander in het buitenland wonend, o. a. dat dezegeen olografisch testament mag maker': Voorts zou voor een Nederlander,
die in het buitenland overlij,
dt dubbel successierecht
moeten worden betaald, wat een reden te meer zou
zijn om zich te laten naturaliseeren.
Deze kwesties raken het internationaleprivaatrecht.
De redactie van Neerlandia zal aan een bevoegd
rechtsgeleerde verzoeken een stuk voor Neerlandia te
schrijven over deze aangelegenheid.
Schrijven van Groep N.-I. en den heer Bosboom,
over inniger samenwerking.
De voorzitter wenscht de vergadering geluk met
het aattbliiven van den beer Bosboom.
Schrijven van het bestuur der K. v. K. te Johannesburg met dank voor den steun (jaarl. bijdrage van
f 25.-1 door het A. N. V. verleend.
Brief van den heer Juan FranciscoRhode uitRioHacha, met verzoek om agent van 't A. N. V. te
worden. Den schrijver, die zeer veel belang stelt in
Neerlandia, is in overweging gegeven te pogen een
Afdeeling van 't A. N. V. te stichten.
Brief van den heer Johan van Eeden Nierhoff, die
zichgevestigd heeft in Canada en aldaar een export-
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handel wil beginnen en de medewerking vraagt van
het A. N. V.
Be x ergadering is van oordeel, dat steun in dezen
vorm niet op den we van het A. N. V. ligt.
Schrijven der Afd. Berlin met den uitslag harer bemoeiingen in zake de rondreis van een Nederlandsch
spreker in de voornaamste plaatsen van westelijk
Duitschland. Uit vele plaatsen kwam van consuls of
Ned. Vereenigingen bench!, dat er nict veel voor let
denkbeeld gevoeld wordt.
Den voorzitter wordt opgedragen in enkele plaatsen
het terrein te verkennen, o. a. te Dusseldorf, Aken,
Crefeld, Hamburg enz.
Mededeeling, dat te Standertcn en Kaapstad Afdeedin en van het A. N. V. zijn opgericht en te Leerust eene in voorbereiding is.
Brief van Dr. Kjelberg te Stokholm met verzoek
om inlichtingen over de Ned. Taalbeweging.
Dr. Beets te Leiden verklaarde zich, daartoe aan ezocht, bereid deze brief te beantwoorden.
Punt III. Benoeming van een ondervoorzitter.
Met algemeene stemmen op 1 na word! benoernd
mej. E. Baelde, die de benoeming onder dankzegging
voor het in haargestelde vertrouwen, aanvaardt.
De voorzitter verheugt zich daarover en spreekt de
verwachtin uit, dat mej. Baelde dikwijls met het Dag.
Bestuur te .Dordrecht zal beraadslagen.
Punt IV. Vertegenwoordigers-aangelegenheden.
R 0 sa ri o: De vert. aldaar, de heer G. A. Ciulden is voor eenigen tijd in het land (te Zalt-Pommel),
en heeft zich bereid verklaard een zittingsdag op het
kantoor te Dordrecht te houden om inlichtingen te
geven over Argentinie.
Ca i r o: De heer Van Vloten, tijaelijk voor zaken afwezig, beveelt als ziin plaatsvervanger aan den
heer G. Vogel. Deze word! als zoodanig benoemd.
F i u me : De heer. Venema te Fiume zond bericht, dat hi'j wil trachten aldaar een Afd. van 't A.
N. V. op te richten. Er ziin ongeveer 25 Nederlan,
ders. Den schrijver is dank betuigd en inlichtingen
zijn hem gezonden.
R o me : Dr. Brom heel! zijn benoeming aangenomen en zijn bemoeiingen reeds geed ingezet.
S a 1 z b e r'en: 0,ok de heer J. H. Mekenkamp
aldaar zond berichtvan aannertfing.
Charkoff: De heer C. C.J. van der Klaauw,
vroeger vertegenwoordiger te Boechara is thans te
Charkoffgevestigd. Het Dag. Best. stelt voor hem ook
in ziin nieuwe woonplaats als vertegenwoordiger te
handha‘en. Goedgekeurd.
M e l b o u rne: Door vertrek heeft de heer E.
Reens als vertegenwoordiger bedankt en in zijn plaats
aanbevolen mevr. Semmens te Claremont. Besloten
wordt haar te benoemen als vertegenwoordigster voor
Australia.
Frankfort aid., Main: De heer G. J. B.
Hofman beef! we ens vertrek ontslag gevraagd. Di t
wordt hem eervol verleend.
K a ass t a d: Voor deze plaats was aanbevolen
de heer H. Honig. Door de stichting eener Atueeling
is de benoeming overbodig geworden.
Tot slot van dit punt komt nog een schrijven ter
sprake van Dr. Hendrik Muller nit Boven Birma.,
waarin inlichtinwi worden gegeven over de Nederlanders te Singapore, Ceylon en Rangoon. In eerstgenoemide plaats is een Afdeeling in wording, op
Ceylon bestaat een Dutch Club, pas heropgericht na
het bezoek van Maurits Wagenvoort, in Rangoon zoo
getracht kunnen worden een vertegenw. te zoeken.
Punt V. Herziening van het Huhoudelijk Reglement van het Hootd-

bestuur en dat voor de aig. verg'aderingen van het A. N. V.
Voorgesteld wcrdt door de commissie voor praeadvies art. 1van 'I Huish. Reglement te lezen aldus:
Het Hooldbestuur vergadert zoo dikwijls als het Dag.
Best. of drie andere ledert van het Hoofdbestuur cat
noodig oordeelen, doch ten minste drie maal per jaar.
De vaststelling van den dag der vergadering geschiedt
in overleg met de Vlaamsche afgevaardigden. Cioedgekeurd.
Punt VI. Van huishoudelijken aard.
Punt VII. Aanvraag van Dr. Lsser
om boeken voor Maraisburg.
Aan de Boel(en-Commissie is thans verzocht daaraan te voldoen.
Punt VIII. De Holl. kerk te Petersb u rg.
Naar den toestand, waarin deze verkeerd, is (--,:n
grondig onderzoek gedaan. De uitslag daarvan zal
aan de belanghebbenden te Petersburg worden meeg edeeld.
Punt IX: De vrijistellingen bii de
tandheelkundige examens.
Van den vertegenwoordiger van het A. N. V. te
Philadelphia, den heer J. Bierens, is een schrijven ingekomen ook namens zijn Holt. rnede-studenten, waarin dank wordtgezegd aan het Hoofdbestuur voor de
bemoeiingen in deze kwestie. Zij willen nu maar wachten tot de nieuwe wet op het hooger onderwijs in
werking treedt, waarbij de vrijstellingen opnieuw zullengeregeld worden.
Punt X. Zaak-Veeris(Studiebeurs).
Van huishoudelijken aard.
Punt XI. Het zenden van handelsberichten door deZelist. Afd, aan
het Min. van L. H. en N. voor het regeeringsweekblad
„Handelsbericht e n".
De handelsberichten, welke door onze vertegenwoordigers aan het Min. afd. Handel wordengezonden, worden door de Regeering gewaardeerd. Van enkele Zelfst. Afdeelingen — Constantinopel, Zoutpansberg, Potchefstroom — zijn verzoeken ingekomEn, om
ook met die taak te worden belast. De vraag rees:
Kan een Afd. alszoodanig handelsberichten inzenden ? Het Dag. Best. achtte lit niet gewenscht en
heeft voor de Zelfst. Afd. een rondschrijven opgesteld, waarin de besturen worden verzocht een bepaald persoon aan te wijizen voor die taak. De Regeering heeft haar voile instemming met den maatregel
betuigd.
Punt XII. Bijzondere steun aan de
Boeken-Commis'sie.
De B.-C. heeft f 100.— subsidiegevraagd om eel!!
uilgaaf van den boekhandelaar Meulenhoff te steunen
waarin de Ned. ttitgaven worden bekend gemaakt.
Door verspreiding van dit boek hoopt de B.-C. een
nuttig werk voor den Ned. boekhandel te den.
Het Dag. Best.heeft de aanvraag toegestaan.
Vlaanderen vestigt de aandacht op de behoefte in
Belie aan een list van Nederlandsche schoolboeken.
Deze zijn er niet bekend, men west alleen van Fransche
leerboeken.
Besloten wordt, dat Groep B een brief over deze
zaak naar het Dag. Best. zal schrijven, dat dan voor
verspreiding onder de Ned. boekhandelaars zal zorgdragen. Deze zullen zich dan wellichtgedrongen voelen in de leemte te voorzien.
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Punt XIII. Verspreiding van het geschrift-Loman: De toekomst van Curacao als Ned. Wereldhaven in WestIndio.
Dit geschrift is door de Groep Surinam;, uitgegeven.
Aan het kantoor te Dordrecht zijn een 400-tal exemplaren ter verspreiding gezonden. aaministrateUr
deed aan alle leden der Eerste en Tweede Kamer, alsmede aanvele bladen een exemplaar toekomen. De
overschietende exemplaren zullen to ion een geringen
lriis verkrijgbaar worden gesteld.
Het bestuur der Groep Suriname vraagt opneming
van hetgleschrift in Neerlandia. De redactie maakt
met het oog op de ruimte en de reeds plaats gehad
hebbende verspreiding bezwaar. Mccht er veel navraag komen dan kan een herdruk in Neerlandia of
afzonderlijk altijd nog worden overwogen.
Punt XIV. Benoeming van een afgevaardigde naar 't Leidsche Congres.
Benoemd wordt Mr. W. Dicke en als plaatsvervaner Dr. J. Boeke.
g
Punt XV. De Holl. kerk in Portug
eesch West-Afrika.
Van onzen vertegenwoordiger te Caconida, den heer
P. V. d. Smit, is een klacht ingekomen over de verdeeldheid betreffende de Zendingszaak te Humpata.
Onderzocht zal worden cf er voor het A. N. V. reden en mogelijkheid tot tusschenkomst is.
Punt XVI. De subsidie voor het Ned.
onderwijs te Smyrna en het Willi.
hospitaal.
De toestand is in het kort deze:
In 1905 was het A. N. V. de verplichting opgelegd de f 600.— voor het Ned. onderwijs te Smyrna
te besteden.
In 1006 idem. In 1907 werd vrijetelling gegeven.
In 1908 werd f 3600.— subsidie gegeven zonder bijvoeging van eenige verplichting.
In 1905 werd f 600.— subsidie geschonken aan de
Afd. Smyrna voor het Ned. onderwijs, waarvan volgens rekening en verantwoordirg nog I' 282.50 over is.
De f 600.— over 1906 liggen nog ter beschikking.
Nu wil de Afd. Smyrna die beide sommen aanwenden ten bate van het Wilhelmina-Hospitaal.Het Dag. Best. stelt voor afwijzend op dit verzoek
te beschikken, omdat de Regeering zelt reeds een
flinke subsidie voor het Wilhelmina Hospitaal schonk
enhet A. N. V. niet het recht heeft zonder toestemming van de Regeering een andere bestemming te
geven aan voor een bepaald doel geschonken gelden.
Aldus besloten.
Punt XVII. Het uitloven vanprij zen
voor diegenen, welke bij de Kaapsche
Taalbondexamens het hoogst aantal
punten behalen.
Deze aangelegenheid zal nailer worden onderzocht
en overwogen.
Punt XVIII. Betrekkingen tusschen
Nederland en Zweden.
Ditpunt is op de dagorde gebracht naar aanleiding van een artikel in de N. Ct. over dit onderwerp,
waaringewezen wordt op de sympathiexe wiize, waarop het Stockholmer dagblad „Vart Land" over ons
dacht
aan
land spreekt. Het Dag. Best. zal zijn
aan
dit artikel schenken.
Punt XIX. Adres tot verkrijging van
een Leerstoel in Ned. Taal, Geschiedenis en Letterkunde aan de Universite it te Chic ag o, uitgaande van de Afd. Chica go van het A. N. V.
Het Dag. Best. is van oordeel, dat de petitie staat
op het standpunt van het Amerikaansch ingezeten-
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schap en als zoodanig niet door het A. N. V. kan
gesteund worden, door het teekenen van een adres.
Voorgesteld wordt op het a. s. Cong'res te Leiden
een motie van instemming uit te lokken.
Puit XX. Het Ned. onderwijs te Brusset.
Herinnerd wordt,
dat er te Brussel reeds een Ned.
(christelijke)L school bestaat, die zich kort geleden in
den steun van het A. N. V. heeft aanbevolen. ten
samenspreking met het bestuur dezer school is gewenscht.
Een der Vlaamsche afgevaardigden meent te weten,
dat het eigenlijk geen Ned. school is, er wordt daarvoor te veel aan 't Franschgedaan, betoogd wordt
dat het te Brussel wel niet anders mogelijk is. Te
Antwerpen is de toestand veel gunstiger.
Devoorzitter zegt, dat hi' ook deze aangelegenheid
terplaatse nailer hoot te bespreken.
Bij de rondvraag vestigt Vlaanderen de bijzondere
aandacht op de Wereldtentoonstelling te Brussel in.
1010, waaraan naar verluidt de Ned. Regeering sclutterend zal deelnemen. De wensch wordt uitgesproken,
dat het A. N. V. ziin invloed zal aanwenden om den
Nederlandschen handelaren op het hart te drukken,
toch
voo oral hun Nederlandsch '
op deze tentoonstelling n i et te verloochene n.
De Alg. Secretaris,
Mr. W. DICKE.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Naar Argentinie.
Van het bestuur van het Alg. Ned. Verbond, geWerd mij de opdracht, om in beknopten vorm, zooveel motgelijk weer te geven, de inlichtingen over
Argentinie in het algemeen en over Buenos Aires in
het bijzonder, die ti dens den zittingsdag te Dordrecht
op 16 Juli j.l. gevraagd en door mij verstrekt werden.
Gaarne gevolg gevende aan die opdracht, wensch
ik mij daartoe niet te bepalen tot een opgave van het
ti dens die zitting behandelde, maar liever, ook ter
wille van zoovelen, die een inlichtingen gevraagd
hebben, maar toch belang hebben of kunnen hebben
in emigratie naar Argentinie, een eenigszins breeder
opgevat verslag te geven van vele belangrijke zaken
en toestanden, die bij eene beslissing tot landverhuizing naar de Argentijnsche Republiek van dienst kunnen zijn.
Bij de Dordtsche zitting en de later ontvangen brieven, bleek mij telkens, dat er bier te lande ten opzichte van Argentinie nog veel beslist verkeerde begrippen bestaan begrippen, die, wanneer daartegen niet
gewaarschuwd werd, de oorzaak zouden kunnen worden van een al te lichtvaardig te nemen besluit, om
een bier te Lando wel niet schitterend, doch tamelijk
goed bestaan, tegen een wisselvallig daarginds te verwisselen.
Zeker, Argentinie is een uitgestrekt en rijk land,
waarvan een root gedeelte zeer vruchtbaar is. Ln
al is in de laatste 25 jaren de ontginning met reuzenschreden vooruitgegaan, zoo wachten toch nog onmeteliike velden op den krachtigen arm van den ondernemenden landbouwer, om overruime winsten aan
hem en aan de samenleving tevens al te werpen.
Het klimaat in deze groote Republiek, die 70 maal
de grootte van Nederland overtreft, is lang niet overal hetzelfde, maar toch over het algemeen zeer gezond. Het Noordelijk gedeelte heeft het keerkringsklimaat, in het Westen naar den kant van Chili heerscht
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meestalgroote droogte. In het Oosten, in de omstreken van Buenos Aires valt in Juli, Augustus en September no al veel re en.
In Argentinie sneeuwt het zelden en dan nog alleen
in het Zuiden en de winter bepaalt zich tot een heel
geringe vorst. Het kan er echter geweldig waaien.
Depomperos of Westenwinden, die van de Andes
komen, vertoonen zich vaak als vreeselijke orkanen.
De bodem bevat bier en daar watgoud en zilver,
mar levert meer op aan koper
load.
Deze mijnen liggen echter nicest onherbergzame
oorden, zoodat vele rijke bronnen nog op ontginning
wachten.
Europeesche groenten en vooral granen, tarwe en
coals, aardappelen, meloenen, vlas, hennip, ooft en
zuidelijke vruchten, olijven, perziken, druiven enz.,
zijn de voornaamste voortbrengselen, die in Argentiniegekweekt worden.
Het dierenirijk felt er groote hoeveeaheden rundvee
enpaarden, voorts muildieren, lama's en schapen.
De veeteelt houdt er velen bezig. Er zijn grandeigenaars, Estancieros, die hun Nee tellen bij dmzenden, stuks, terwijl menige Estancia 5 tot 6 duizend
paarden bevat. Al het vee verkeert het geheele jaar
onder den blooten hemel. De bevolking bestaat er
uit blanken, voor eengroot gedeelte uit Europa geemigreerd, meerendeels uit Spanie en Italie.
De nijverheid verkeert er nog in de kindsheid, ook
al is het waar, dat er in de hoofdplaatsert in die
richtin,g flink vooruit gewerkt wordt. Ook op dat gebied lit nog een groat veld braak.
Buenos Aires, de hoofdplaats, is eene stad van 1
millioen 200 duizend inwoners engaat van jaar tot
jaar met reuzenschreden vooruit.
In 1870 bedroeg hare bevolking' slechts 1F0 duizend
inwoners. Niet alleen neemt ze dus op geweldige wijze in omvang toe, maar ook in alle takken van industrie, handel en beschavende vakken neemt eene
hooge vlucht. De fraaie straten zijn met hout en as
phalt geplaveid en er zijn vele pleinen, die am hunne schoonheid beroemd zijn. Electrische trams doorkruisen de stad. Door verschillende spoorlijnen is zij
verbonden met de overige voorname plaatsen van het
rijk als Rosario de Santa Fe, La Plata, Bahia Bla nca enz.
Degezondheidstoestand over het algemeen genomen is zeer bevredigend.
Na dit korte overzichtvan het land en zijne bronnen gegeven te hebben, kom ik tot de emigratie.
De landverhuizing naar Argentinie heeft sinds onhettglijike tijden groote aantrekking'skracht bezeten.
De statistiek wiist nit dat in 1906 en 1907 niet minder dan 465 duizend landverhuizers te Buenos Aires
aankwamen.
Het goede klimaat, de vruchtbaarheid van den bodem en het gebrek aan werkkrachten, schijnen de oorzaak te zijn, van deze groote volksverplaatsing.
Wanneer wij dan verder na aan dat er voor de
ontinning van zoo'n rijken vruchtbaren bodem, die
zoo ontzaglijk groat is, thans nog maar eene bevolking van 6 millioen menschen aanwezig is, dan kan
het niet bevreemden, dat in het oude, haastoverbevolkte, in elkgeval schier uitgeputte Europa, menigeen een verlangenden blik werpt naar dat groote land
daarginds.
Ook Nederland heeft bijgedragen aan dat emigranten al vooral in vroeger jaren, toe n vrije overtocht
van we 'e de Argentijnsche Republiek gegeven werd.
De meeste landverhuizers komen echter uit de Romaansche landen, vooral nit Italie. Lij komen echter
grootendeels alleen, om hier gedurende den oogst,
groote dagloonen te verdien.en, om vervolgens na
overdreven zuinig leven, metgevulden buidel naar hun
vaderland terug te keeren.
In de huidige economische gedruktheid, nu ook in
Argentinie lang niet zoo'n opgewekt leven heerscht
als te voren, nu er zelfs in de hoofdstad in meerdere
belangrijke bedrijven wordt geklaagd, nu de handel

slechts kwiinend adem haalt en groote ondernemin
gen op betere tijden wachten, nu is het dubbel raadzaam om zichgced te bedenken, alvorens den gewichtigen stap te Eadoen.
Zoo bestond er in den laatsten tijd ook merkbaar
rrinder vraag naar arbeidskrachten, dan kort te vorenen, konden nog enkel de bekwaamsten een goed
loon ‘ erdienen. Trouwens ook in gewone niet gedrukte tijden, is bekwaamheid in zijn vak, de grootste factor voor welslagen.
Goede werktuigkundigen, bankwerkers enz. verdienen 5 a 6pesos (1 peso 1.07 gld.) , per dag. Machinisten, schilders, bakkers enz. 4 a 5pesos. Zeker
een hoog loon, maar vergeten moet men daarbij niet,
dat het leven in Argentinie, vooral in de hoofdplaatsen lang niet gcedkoop is; ook al stelt men zich tevreden met deprcdukten van het land.
Aan kantoorklerken wordt beslist afgeraden cp goed
geluk derwaarts te aan. Ontwikkelde jonge mannen,
die om eene betrekking in lien zin vragen, ztin Pr
overveel; en wanneer men daarbij Fransch, Duitsch,
Eng'elsch en dubbel boekhouden machtig is, dan ontbreekt voor verreweg de meeste jongelui in Nederland ricg het zoo hocg noodige onmisbare Spaansch.
Het kunnen spreken van de Spaansche taal toch is
voor ieder emigrant van de hoogste waarde. Het
Spaansch is de taal van het land en wanneer men
die niet machtig is, dan komen hon.derderlei onaanigeniaamheden den nieuweling den we bemoeielijken.
Het komtvoor, dat er voor land-ontginners,
die zich naarhet binnenland willen begeven en over
eenig kapitaal kunnen beschikken, de beste voor uitzichten bestaan. Landbouw en veeteelt toch zin en
blijven voorlcorig de grootste factoren in de Argentijnsche samenleving.
Voor den arbeider zijn de vooruitzichten minder
gunstig, vooral in dezen tijd en zulks te maer dewijl
hij in de tallooze schare van to is werklieden,
die zuinig en arbeidzaam zijn, scherpe concurrenten
zal aantreffen.
Maar wie ook naar Argentinie wit gaan; hi neme
deze tweegroote voorzorgen:
1 0 . Hi' leere goed de Spaansche taal, en
20 .neme zooveel geld mee (geen Ned. gelcl
mar Eng. ponden), dat hij voor 2 a 3 maanden geborg'en is.
Voorgehuwden kan daar nog aan toegevoegd worden, dat de man alleen voortutga en eerst na alle
kanisen van slagen berekend te hebben, zijn gezin
doe nakomen. Den besten tijd van het jaar om
emigreeren is October of November. Dan treedt het
warme jaargetijde in en is de vraag naar arbeidskrachten hetgrootst en voor den landbouwer de wijze van werken het leerzaamst.
Aan Nederlandsche emigranten wordt aangeradm
mede te brengen een paspoort, een bewijs van Nederlanderschap, alsmede getuigschriften omtrent gedrag
en bekwaamheid.
De,-K. godsdienst is die van den Staat, maar de
uitoefenin.g van andere godsdiensten isgeheel vrij.
Hiermede meen ik inhoofdtrekken, een kort begrip te hebben gegeven van het wetenswaardige ten
dienste eener mogeliike emigratie naar Argentinie.
De ledenvan het Verbond, die cmtrent een of ander bijzonder geval nag nadere inlichtingen wenschen,
kunnen zich daartce schriftelijk wenden tot
G. A. GULDEN,
Vertegenw. van het Alg. Ned. Verbond te Rosario,
tijdelijk te Zalt-Bommel (Geld.).

leder lid brenge per jaar ten minste twee
nieuwe leden aan!!
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Trijsenberg bij Hattem (Gelderland).

Oud-Saksische boerenwoning bij Lichtenvoorde (Gelderland).

Afdrukken van _platen voorkomende in den nieuwen Dagkalender
.,NEERLANDIA", uitgave La Riviere e.-.-) -' Voorhoeve, Zwolle.

Koppelpcort — Amersfuort (Utrecht).
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Noord-Nederland.
Vlagvertoon.
Toen Koolemans Beynen dat toonbeeld van Hollandsche degelijkheid — op een Engelsch schip op
Groenland kwatn, merkte hij, dat de Eskimo's alle
andere vreemdelingen on er een naam aanduidden,
maar voor den Hollander hadden zij een aparten:
Arpanjak, mensch die den walvisch doodt. Le kwamen aan boord om zoo'n Arpanjak te zien en te betasten, want van ouder tot ouder hadden zij van.
hem gehoord. De heugenis aan onze walvischvaarders was nog niet verloren gegaan.
En te Manila — vlak bij onze Oost toch — daar
bespeurde de commandant van de Friesland, dat
Hollnd
a en Duitschland verwarde!
men
Die twee tegenstellingen zet de heer B. J. Swart
voorop in zijn zeer lezenswaardig stuk in de V r agen van den Dag van Juli, getiteld V 1 a gvertoon der Nederlandsche Vloot. En
eigenlijk betoog vast: Nederhij knoopt daaraan
vlag meer vertocnen.
land moet
Drie voorwaarden zijn daarbij:
Ten eerste, de plaatsen moeten oordeelkundig' wordengekozen.
Ten tweede, de schepen moeten gezien mogen worden.
En eindelijk, commandant en officieren moeten weten waarom hetgaat.
Nu, dit laatste is eigenlijk overbodig. Onze schepen maken ook een slecht figuur.
Welke vloot hebben wij ? Wij hebben:
de Koningin Wilhelmina (van 4b00 tons
waterverplaatsing), de pantserschepen K o r t e n a e r,
Piet Hein en Evertsen (van 3520 tons elk
sde pantserdekschepen (kruisers) Hollandd, Friesland en Zeeland (van 3900 tons), de idem
Utrecht
en Noordbrabant
U
(van 4033 tons), de pantserschepen Koningi nRegente s, De Ruijter en Hertog Hendrik (5084 tons), het pantserschip Tromp (5295
) en ht
e idem Jacob van Heemskerck
tons
(5000 tons);
Du,s totaal 15 the en welke in bovenstaande volgode successievelijk te water lie pen.
Van, deze schepen doen dienst: 5 in de Oost-Indische wateren (op_ het oogenblik de Koningin W i 1helmina, Noordbrabant, KoninginRegentes, Hertog Hendrik en Tromp)
onder den num van „Nederlandsch Eskader in OostIndie", 1 als stationsschip in de Caraibische Lee
(tegenwoordig de Gelderlan d) .; 1 als vormingsschip voor adelborsten, adjunct-imachinisten, lichtmatrozen en 'on ens (de Frieslan d); 1 of 2 binnenslands (momenteel de Piet Hein en Heem ske r c k),.
De schepen voor binnenlandschen dienst kunnen uit
card der zaak zich als re 'l slechts voor korten
den
tijd van onze kust verwijderen en bewegen zich meestal dan ook uitsluitend in Noord- en Oostzee, het
Kanaal en de Golf van Biskaje.
De Friesland is in verband met de aan dit
schip gegeven bestemming eveneens eenigszins in ziIn
bewegingen beperkt. Zoo oak het stationsschip in WestIndie wegens den maar zelden bevredigenden politicken toestand in de republieken langs de Noordkust
van Zuid-Amerika en op Haiti. Wat niet belet, dat
dit laatste schip ongetwijfeld bij tijden de Oostkust
van Amerika voor eengroot deel zal kunnen, bedienen, terwill de Friesland reizen doet tot die
in de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan bekruist van Spitsbergen in het Noorden tot de
Ca narische eilanden in het Zuiden, tusschen twee cete-

ningstochten in — gelijk in 1906 is geschied — nog
even een slippertje makende naar Curacao, om het stationsschip gelegenheid te geven, elders te gaan
dokken.
Verder kunnen van het eskader in Oost-Indie in
g
ewone tijden zeker wel een of meer bodems zonder
bezwaar worden bestemd, om de via g te vertoonen
in de wateren beoosten Kaap de Goede Hoop, den
Indischen Oceaan en de Westelijke helft van den Stillen Oceaan.
Terwip. ten slotte nu en dan aan de commandanten
van de voor aflossing bestemde en de afgeloste bodems van de scheepsmacht in Oost en West opdracht
zou kunnen wordengegeven, om, met het oog op vlagx,ertoon, langs een andere route dan de gebruikelijke
hunne bestemming te volgen. trouwens al herhaaldelijk is geschied.
Welkeplekken zijn in de laatste jaren door onze
moderne schepen bezocht ?
Spitsbergen ett Ysland. De lezers van Neerlandia
kunnen daarvan alles of weten.
Noorwegen, Zweden en Denemarken. In de Scandin avische landen wordt onze vlag steeds carne gezien en worden onze mannen altijd met ingenomenheld ontvarigen.
Rusland. De Russische Oostzee-havens bleven tot
dusver onbezocht. Voorloopig kan vlagviertoon dien
kant uit best achterwege blijven.
Duitschland. In 1900 is de Noordbrabant te
Kielgeweest ter bijwoning van de in tegenwoordigherd van den Keizergehouden internationale zeilwedstrijden. In 1905 bezocht de Evert sen Hamburg,
zeer totgenoegen der Holl. kolonie aldaar.
En eland. Behalve bij bijzondere gelegenheden onzerzijds een vlagvertoon.
Schotland wordt meer bezocht. Schotten en Hollanders schijnen het over l:et algemeen goed met elkaar
te kunnen vinden.
Ierland wordt weinig bezocht.
Belie.
g
De bezoeken van de Kortenaer
)
(1897
en de Evertsen (1902) aan Antwerpen werden
door de Beige!' zeergewaardeerd.
Frankrijk. Slechts in enkele havens aan de Westkust
werd de via g vertoond. Ontvangst steeds hartelijk.
Spanje en Portugal. Verschillende havens zijn bezocht, ook de eilanden-groepen dezer beide landen in
den Oceaan.
Middellandsche Zee. Verscheiden handels- en eerste
rangsoorlogshavens werden bezocht.
Oostenriik-Hongarije, Europeesch Turkije en de
Zwarte Zee werden tot dusver overgeslagen, ook bijna
de geheele Noordkust van Afrika.
Afrika's Westkust. Behalve Tandzjer en Kaapstad
bleef dezegeheele kust de laatste jaren onbezocht
door onze moderne oorlogsschepen.
Afrika's Zuidkust eveneens veronachtzaamd. De
Oostkustgenoot meer bezoek.
Arabie en Perzie. Aileen Aden of Perim wordt
voor kolenvoorraad aangeloopen.
B ritsch-Indie. Aileen Colombo op Ceylon wordt
gere geld aangedaan om kolen in te nemen. Calcutta ,
Madras, Bombay blijven onbezocht. Stoomvaart-Maatschappijschepen vergoeden in dezen veel.
De Straits Settlements. Singapore wordt tegenwoordig drukker bezocht.
Siam. De Koning van dit rijk is ons zeer genegen.
Het laatste bezoek door een onzer Indische oorlogsbodems dagteekent van 1893.
Philippijnen. Wij vertoonden er ons in de laatste
jaren niet,
China. Toen de heer Knobel er onze Minister-Resident was is er op zijn aandringen Ned. vlagvertoon
geweest. Na dien weinig of niet.
Japan. Na de Wilhelmina (1897) heeft geen
enkele oorlogsbodem onder onze vla meer den boeg
gewend naar het Land van de Rijzende Zon.
Australie. Slechts eenmaal heeft zich daar een onzer
kruisers v'rtoond.
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Westkust van Amerika. Sedert tientallen van jaren
geen Ned. vlagvertoon.
Oostkust van Amerika. Voornamelijk met het oog
op de troebele politieke toestanden in de republieken
aan de Noordkust van Zuid-Amerika zijn er altijd in
de Caraibische Zee en of twee kruisers. Brazilie en
Argentinie worden veel te weinig bezocht.
Zeer beknopt is hier een overzicht van het belangwekkend enprikkelend artikel gegeven.
Moe het er toe bijdragen, dat on vlagvertoon
over de wereld zich uitbreide, niet alleen om den
band met onze land- en stamgenooten in het buitenland te versterken, maar ook om onze handels- en
nationale belangen te beschermen en de zelfstandigheid van ons volksbestaan te helpen hoog houden.

Nederland en Rusland.
Een lezer, die langen tijd in Rusland gewoond heeft,
schrijft ons naar aanleiding van. de opmerkingen van
den heer Phaff in het Mei-nr. van Neerlandia.
De heer P. is met onze consulaire vertegenwoordiging in Rusland niet tevreden en beklaagt er zich
over dat onder al de consuls die de belangen van onzen ha del in dat uitgestrekte rijk behartigen, niet den
beroepsconsul te vinden is.
Wie echter eenigen tijd in Rusland gewoond en
Russische taestanden meer van nabij heeft leeren kennen, zal onmiddellijk toe even dat een beroepsconsul
verseh uit het buitenland en zonder grondige kennis
van land en taal in Rusland niet het minste nut kan
stichten. Het zou ongetwijfeld te wenschen zijn, dat
wij in de voornaamste centra van Europeesch en Aziatisch Rusland vertegenwoordigd werden door actieve
latvdg'enooten, maar een noodzakelijke eisch zou zijn,
dat zij vloeien.d Russisch spreken en schrijven. De
kennis der Russische taal is voorloopig nog zoo weinig verspreid onder onze consulaire ambtenaren en
het corps daarentegen toch reeds zoo klein, dat het
nietgemakkelijk zou zijn op een gegeven oogenblik
de gleschiktepersoon aan te wizen voor een of meer
nieuweposten in Rusland.
Eerder zou het aanbeveling verdienen leerling-consuls teplaatsen te Moskou en Petersburg, en vooral
te Moskou, hetgroote handels- en industrie-centrum,
waaronder kiding en voorlichting van onzen
tegenwoordigen honorair-consul en vice-consul, in enkele jaren de noodige ervaring zouden kunnettopdoen
em elders in Rusland te wordengeplaatst. Te Moskou althans laat onze consulaire vertegenwoordiging
op het oogenblik niets te wenschen over. De consul
is hoofd van een der • voornaamste en meest invloedrijke handelshuizen van de Moskousche City, en de
vice-consul, — correspondent dierzelfde firma — een
Westfalenaar, die vlot Holllandsch spreekt en schrijft,
zooals de uitmuntende consulaire verslagen uit Moskou bewijzen.
Een enkele opmerking nog wat betreft de Hollandsche herinneringen die in Rusland voortleven. De
anecdote van de marinevlag en vice-admiraal Kruys
„se non e vero, e ben trovato". Maar het blauwe
kruis heeft met den Hollandschen admiraal niets te
maken; het is het z.g. St. Andraeus kruis — hetzelfde dat ook in de „Union Jack" voorkomt. Men spreekt
dan ook van de „Andrejefski flag". Toch ontbreekt
het in de Russische marine niet aan Hollandsche tradities en... Hollandsche woorden. Het woord „flag"
is er een van; het wordtuitsluitend gebruikt in de
beteekenis van scheepsvlag en de eerste Russische
marinevlag werd, zooals men weet, geheschen op een
door Hollanders gebouwd schip. Er zijn tal van zulke
Hollandsche woorden, waarvoor zuiver Russische
equivaknten bestaan, maar dan wordt de Hollandsche
term speciaal als scheepsterm gebruikt. Zoo is een
„storm" een zeestorm, een „trap" een scheepstrap,
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een„jongen” (of eigenlijk „joenga"), een scheepsjongen, een „kok" een scheepskok, een „timmerman"
een scheepstimmerman, een „knoop" een kabelknoop
enz. Andere Hollandsche scheepstermen die onveranderd of bijna onveranderd in het Russisch zijn overgegaan — om slechts enkele op te noemen — zijn:
vaarwater, kielwater, kabeltouw (speciaal als afstandsmat), ankerstok, dek, luik, voor- en achtersteven, bakboord en stuurboord, stuurman, sloep, spuigat, valreep„ bootsman en bootsmansmaat, boei, boegspriet,
wimpel, roe er baken, loodsman, schipper. Natuurlijk ziin vele van deze woorden in het Russisch spraakgebrtuk, en zelfs al dadelijk in de transcriptie, min
of meer verminkt, maar loch, wie herken niet dadelijk „spuigat" in „sjpiegat" of „voorluik" in „Jodijoek". En welk Hollandsch zeeman heeft nog een vertaling noodig van het Russische woord g r o t-b r a ms t a k se Verreweg de meeste termen zijn wel aan
de zeilvaart ontleend. Zoo fokwant, fokhals, fokkera,
-bras, bramra, -zeil, -steng, -top, voorbramzeil, grootmarsval,grootzeil, topzeil, enz. Verder takelage (ook
„takellagemeesterl, stag; en stagzep, spanhout, tros
en stuurtros, water as -linie, -bak, -woeling. Waterslang en brands uit (d. scheepsbrandspua) ontbreken evenmin. Zelfs een woord als„peiling”, dat heelemaal niet in het Russische taaleigen past, is lonetischgespeld en bij de Russische taal ingelijid als
„peleng!" Er ziin
commando's als „awral!" (d. i.
„overal"; alle hens aan dek!), en een simpele Hollandsche uitdrukking als „voor de wind" is gerussificeerd tot „fordewin4". Wanneer we in deRussische
taal woorden aantreffenals „bout",>» >»
„strop",
„streek", „strik", „stuurtros" (sjtiertrosy, „spruit"
(sjprjoet), „duim" (djoeim), „wen, „helmpoort" enz.,
die dezelfde beteekenis hebben als wij er in het Hollandsch aan hechten, en ingeen enkele andere Europeesche taal precies zoo voorkomen, dan ma zeker
wel aangenotnen worden, dat ook meer twijfelachtige
termen als „kajoeta" (kajuit), „wachta" (wacht),
„dok", „gavan" (haven), ja zelfs een op 't eerste gezicht haastonherkenbaar woord als „gamak" (hangmat;gemak ?), of „koika" (kooi) aan de rijke Hollandsche scheepstaal ontleend zijn. Ook voor Russische woorden als „brasowatj" (brasseny, „kielewatj
(kielhalen), „lawirowatj" (laveeren) mogen onze 17e
eeuwsche zeelui zeker wel op het vaderschap aanspraak maken! En niet voor de woorden alleen.
Een vloot (Russisch: „flot"), waarvan de eerste
„kruisers" (Russ. „Kreiser"), fregatten (Russ.: „Iregat") en kOrvetten (Russ.:I „korvet") door Hollandsche „timmerlieden" in een Hollandsche „werf" op
„stapel" gezet werden, om onder een „admiraliteit"
met een Hollandschen admiraal aan het hoofd de eerste lauweren tegaan plukken op de Zweedsche kust,
mag wel in haar opkomst door ons Hollanders met
iets als vaderlijken trots worden gade geslagen!

De vierde Vacantieleergang te Leiden voor
Vlamingen en Zuid-Afrikaanders.
Wanneer de lezers van Neerlandia deze regelen onder de oogen zullen krijgen, zal de aandacht van de
meesten hunner wel gencht zijn op het in die dagen
Leiden in beweging brengende Taal- en Letterkundig
Langres, dat wellicht een andere uiting van het Algemeen Nederlandsch Verbond, den vierden Vacantieleergang, die ruim veertien dagen later een begin zal
nemen, op den achtergrond zal dringen, zoo niet zal
doen vergeten. Om dit laatste te voorkomen, wil tk
eenige mededeelingen doen van de plannen der Leidsche Studenten Afdeeling van het A. N. V., in de
hoop hierdoor belangstelling te wekken, en nog eenige
(of vele ?) weifelenden, die draalden met het zenden
van hum inteekenbiljet, op te wekken zonder verdere
aarzeling de pen te nemen, en den commissaris van
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den leer an met de belofte hunner komst te verblijden *),. Want de deelnemers zijn het, die den leergang doen slagen. Het Bestuur der Studenten Afdeeling heeft mooi een prachtprogramma in elkaar zetten,
en allerlei fraaisverzinneri, dat begonnen kan worden: zoolang niet in grooten getale uit alle hoeken
van Vlaanderen, Duitschland, Groot-Brittannie en Ierland deelnemers toestroomen, En door hun belangstelling', door hungeestdrift ook de doode plannen werkelijk leven komen geven, zoolang vermag de organisate alleen 'e s. Door hen, die komen zullen, zal de
leer an van beteekenis zijn; een groot aantal deelnemers en van alle kanten: ziedaar wat noodig is opdat de Vacantieleergang aan zijn doel beantwoorde:
eengroei te veroorzaken en een hechter worden van
het gevoel, dat allen die elkander in het Nederlandsch
verstaan, deel zijn van een root geheel.
Reeds in het vorig nummer werden van Leiden zelf
eenige bijzonderheden vermeld, en van enkele punten
afbeeldingen geg'even. Ziehier nu hoe wij, ons het verloop van den leergang voorstellen.
Natuurlijk wordt de eerste dag, Maandag Sept.,
bestemd tot ontvangst van de gasten. 's Morgens uit
alle windstreken (in dichte drommen, hopen wij) het
station binnenrijdende, zullen zij daar verwelkomd
worden door Leidsche studenten, die hun aldra den
weg zullen wizen naar de kamers, waar zij 's nachts
na de emotievolle dagen de vermoeide hoofden ter
ruste zullen kunnen le en. Het zullen meest studentenkamers zijn, die de leergangers zullen herbergen
en voor twee weken hen helpen inburgeren in Leiden. Want daar is een stelling: „wijs rnij de kamer
die gij voor u hebt ingericht, en ik zal u zeggen wie
gij zijt". Zoo zall de omgeving reeds verleidschend op
de gasten werken, zoodat zij zich spoedig geheel
thuis zullen voelen.
Dan, nadat ieder zijn huffs heeft leeren vinden, zal
men met zijn medeleergangers kennis kunnen maken
aan eengemeenschappeliiken maaltijd, en na de zoete
naspiis zal het samenzijn nog niet verbroken word= want in de omgeving van Leiden zal dan gezamenlijk een van de vele tochten ondernomen worden, die in de prachtige omstreken, zoo zuiver Hollan,dsch, te maken zijn. In alle richtingen kan men.
het land intrekken : naar de Ka ger en Brasemermeren, naar Noordwijk aan Zee en 't strand van Katwijk, naar den Deyl, de van ouds bekende uitspanning', naar Voorschoten, en waar niet al heen!
Denvolgenden dag, des morgens negen uur, zal
een begin gemaakt worden met de colleges. Zooals
men uit het in de laatste maanden verspreide prospectus zal gelezen hebben, zullen de hoogleeraren
Van der Vlugt, Kalff en Speyer dit jaar voor de leergangen spreken.
De titels der onderwerpen zijn:
Van Prof. Van' der Vlugt: Wa a r om is de pr oef
met het Britscheparlementarisme op
het Vasteland mislukt?
Van Prof. Kalff: Vondels leven en we rk e n.
Van Prof. Speyer: Het Boeddhisme en
zij'n propaganda.
Wij stellen hun gewaardeerde medewerking op zeer
hoogen prijs, en ho en dat zullen spreken voor
een groot en aandachtig gehoor, waar immers de door
hengekozen onderwerpen zoo zeer aller belangstelling overwaard zijn.
Nadatgezamenlijk om een uur gemiddagmaald is,
zal men al naar zijn verlangen en lust Leiden gaan
zien, een museum bezoeken, in de universiteits-bibliotheek eenige werken opslaan om zich wat meer te verdiepen in de behandelde onderwerpen, of jets anders
doen, wat men verkiest, allicht zal er een uurtje ge*) De inschrijving blijft open tot 1 September.
Inteekenbiljetten worden carne door ondergeteekende toegezonden.

bitterd worden op societeit „Minerva", waar men ook
's avonds elks der zal kunnen vinden.
Aldus zal men de dagen doorbrengen tot Zaterdag. Want Zaterda en Zondag zijn, bestemd voor
grootere uitstapies.
Maandag 21 Sept. worden de colleges hervat. Dan
zal men 's mild&gs de plechtigheid gaan bijwonen
van de o\erdracht van het rectoraat, in degroote
Aula van Ce Academie. Donderdag 24 Sept. nemen
de voordracli n een einde, dan blijven nog drie dag
en, om andel e steden van Holland te bezoeken.
Veelplannen, die zich nog aan 't vormen zijn, zullen op 't oogenblik, dat de lezers Neerlandia's Aug
ustus-nummer spellen, vasten vorm genomen hebben.
Nu echter, op dit oogenblik van schrijven, kan nog
weinig zekers worden meegedeeld; toch, dank zij de
medewerking van deplaatselijke afdeelingsbesturen zal
men zich er van overtuigd kunnen houden, dat een
goed denkbeeld zal worden gekregen van het merkwaardige van de in 't prospectus genoemde plaatsen
Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam en Wageningen.
Op eenen avond in de tweede week zal er een muziek-uitvoering worden gegeven, waar men op fraaie
wizen en liefelijke melodien zal worden vergast.
En aan de Zuid-Afrikaansche deelnemers zal een
bijzonder feest worden bereid door hunne landgenooten, die in Leiden, en elders in Nederland, verblijven. Er zal een algemeene reiinie worded gehouden
van Zuid-Afrikaanders.
Ziedaar inhet kort de leer an vooruit beschreven.
Enkele opmerkingen mogen mijn opstel besluiten.
't Is misschiengoed nog, eens nadrukkelijk erop te
wijzen, dat voor iederen belangstellenae de colleges
toegankelijk zijn. En wel volkomen kosteloos. Voor logies en voeding te Leiden wordt gezorgd: teen 30
in een goed hotel
ulden op. studentenkamers of ,
g
teen f 40 in een eersterangshotel. Voorts zal aan
ieder deelnemer van te voren een volledig programma worden toegezonden, met opgave van goedkoope
reisgelegenheden op Nederlandsch gebied.
Wie nog niet voor zich over een aan naar Leiden
gedacht heeft, hi' denke er eens ernstig over.
Wie nog een beslissing genomen heeft: hi' vatte
een kloek besluit: om te komen.
Wie nog zijn inteekenbiljet niet aan den ondergeteekende opzond, hi' sture het hem zonder la er
wachten dadelijk toe.
Moe de hierboven herhaaldelijk uitgesproken wensch
verwerkelijkt worden: dat een grOOte kring van Nederlandschsprekende studenten zich in Leiden zal samentrekken, om niet weer uit een tegaan dan met de
overtuiging, tot een kring behoord te hebben, en nog
te behooren, een kring rond de geheele garde.
4 Augustus 1908. A. D. FOKKER.
Vacantieadres: 's Gravenhage, 11 Nassau Zuilensteinstr.
Te Leiden (na 1 Sept.) : Apothekersdijk 30.

Zuid-Nederland.
Waarom herdenken wij den Guldensporenslag ?
De 11e Juli 1908 kan eengedenkwaardige dag worden in degeschiedenis van de Vlaamsche Beweging.
Want op dien dag had een gebeurtenis plaats, waarvan men tot nog toe in die geschiedenis de weerga
niet zou kunnenvinden. Then kon men namelijk te Antwerpen, dat, men moge er van zeggen wat men wil,
toch nog steeds het hechtste bolwerk van de Vlaamsche Beweging blijft, liberalen, katholieken, socialisted
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en onafhankelijken achter elkaar zien stappen in een
Ian en stoet, die de voornaamste straten van de stad
doorkruiste, om denverjaardag van den Guldens porenslag te herdenken; toen kon men hen alien in een
groote, openbare volksvergadering zien te zamen komen, waar sprekers, tot de drie groote politieke landspartijen behoorend, aan hun Vlaamschgezinde gevoelens, en alleen aan deze, uiting kwamen geen.
Door degenen, die de toestanden in ons land kennen, die weten hoe scherp dikwijls de Brie partijen
tegenover elkander staan, zal dat samenwerken op den
1 len Juli niet onderschat worden. Heel een bevolking
voor verscheidene uren haar politieke geschillen op
zij te zien zetten, om zich Vlaming en niets anders
dan Vlaming te voelen, het is wel een feit van het
allergrootste belang, een bewijs, dat er iets aan het
veranderen is in de Vlaamsche toestanden, dat men
ergaandeweg tot een ander inzicht komt. En met voldoening ma terloops worden vastgesteld, dat het het
Atgl emeen Nederl. Verbond is, dat verle'den jaar ook de partijen wist bijeen te brengen
toen degroote meeting ten voordeele van het Coremans' wetsvoorstel werd belegd, dat ook nu weer als
bemiddelaar is opgetreden tusschen personen, die anders soms zoo vijandig tegenover elkander staan.
Waardoor kon dit wonder, want een wonder was
het, plaats hebben ? Welke mocht wel de aanleiding
zijn van die opflikkering van het stamgevoel bij de
tot verschillende denkwijzen en verschillende stand
behoorende Vlamingen ? Het zou niet aan as dit met
nauwkeurige, onomstootbare gegevens aan te toonen,
doh verwondering zou het niet baren, indien men beweerde, dat hetbewust worden van de minderwaardigheid waarin de Vlamingen verkeeren, hen heeft ken inzien, dat slechts, een gezamenlijk optreden machte is
OM die minderwaardigheid te doen ophouden; dat alleen
het t ew* leveren van een hechte solidariteit staat is
om hun, tegenstrevers eerbied of te dwingen. Wanneer dezen zien, dat zij niet alleen meer staan voor een groep
katholieke Vlamingen, voor een tweede g'roep liberal
Vlamingen en een derdegrcep
•
socialistische Vlamingen, maar voor een geheel yolk van Vlamingen, dat,
sterk in zijn zelfbewustheid, weet waar het heen wil,
dan zullen zij er twee mial over denken de rechtmatige
eischen van dat yolk met minachting te bejegenen en
het jaren te laten wachten alvorens het de hoogstnoodi 'e hervorming'en, die het in verstandelijk, zedelijk
en economisch opzicht moeten verheffen, toe te staan.
Eensgezind zien de Viamingen steeds hun vijanden,
tot welkepartij ook behooren, zich verzetten, wanneer zij hun recht komen vragen, en het is misschien
met dit voorbeeld voor oogen, dat het Vlaamsche yolk
van Antwerpen gemeend heeft eens te toonen, welke
macht het vormt, wanneer het ook eensgezind uptreedt, aldus een voorproef gevend van wat het zou
zijn, indien die eensgezindheid zich tot heel Vlaanderen uitstrekte.
Op den 1 len Juli van dit jaar is het duidelijke bewijs geleverd, dat de Vlaamschgezinden niet, zooals
het maar al te dikwiils beweerd werd, een groepie
officieren uitmaken zonder soldaten, maar wel integendeel, dat de leidersvan de Vlaamsche Beweging
een heel leer achter zich hebben.
En zooals door een der redenaars op de grote
volksvergadering in de Handelsbeurs te Antwerpen
gezegd werd, de 1 le Juli moet in het vervolg de
dag zijn waarop de wapenschouwing van dit Vlaamsche le 'er plaats heeft.
Waarom juist de I le Juli ? Omdat de herinnermg
aan hetgebeurde in 1302, dat door Conscience zoo
levendig voor den geest werd gesteld, bij machte was
order de Vlamingen te blijven voortleven; omdat zij
aan dien bloedigen Guldensporenslag terugdenken niet
als aan een dag van nederlaag, maar als aan een dag
van overwinning, een soort Waterloo der middeleeuwen. Welke ook de oorzakenvan den strijd tegen
den Franschen Koning mogen geweest ziin, het gevolg
was in iedergeval van dien aard, dat de aanblik van
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West-Europa thans hoogst waarschijnlijk een geheel
andere zougeweest zijn, indien het leger der Vlamin en te Kortrijk het onderspit had moeten delven.
Door hun overwinning werd de centraliseerende politiek van de Fransche Koningen gestuit, werd de Iranschepolitiek verijdeld, die de Fransche renzen tot
aan den Rijn wilde uitbreiden. Ware Vlaanderen overwonnen, dan zouden misschien de andere deelen van
de Nederlanden het een na het anderegevolgd zijn
en dan zou er, wie weet, nu een sprake zijn noch
van een onafhankelijk Belgie noch van een onafhankelijk
Hol
land.
De beteekenis van dien slag is dus grooter dan
men aanvankelilk zou meenen en de herdenking er van
isgericht teen niemand, teen Frankrijk evenmin als
teen de Walen. De herdenking is alleen een uiting
vangeluk, omdat de krachtsontwikkeling van de voorouders het land voor inlijving bij een vreemde mogendheid, die een andere taal sprak, andere zeden en
gewoonten had, kon vrijwaren; het is een uiting van
de die ieder vrij yolk moet bezielen, wanneer
vreug,
het denkt aan al de voordeelen die het bezit tengevole van zijn onafhankelijkheid en die het niet zou
hebben bezeten, indien het aan een vreemde macht was
vervallen.
Als dusdanig heeft de herdenking van den Guldensporenslag zelf iets meer dan een uitsluitend Vlaamsch
karakter; zij krijgt een Nederlandsche beteekenis en
zelfs heel het Belgische yolk zou er zich kunnen bij
aansluiten als biJ
een bijitstek
u
vaderlandsch feest.
Het is dan ook te ho en dat mettertijd in heel het
Vlaamsche land, die dag officieel zal worden herdacht, zooals het thans reeds in sommige kleinere
plaatsen gebeurt.
Doch voor het Vlaamsche yolk heeft die dag nog
een andere beteekenis. Hi'j moet een symbool voor hen
zijn, een voorbeeld tot navolging, natuurlijk niet op
het bloedige slagveld, maar op een ander oorlogsgebied, datgene waarop de stria gestreden wordt,
die het in staat moet stellen cm, als vrij yolk, in het
bezit te komen van al de rechten waarop het als vrij
yolk aanspraak ma maken. Het zou onverantwoordeli* zijn de laden van de voorouders te herdenken, het door hengegeven bewijs van volkskracht te
bewonderen, indien de nakomelingen zelf daaruit geen
krachtputten en indien zij zeif niet de wilskracht aan
den da le den die alleen bij machte is om hun de
zege te doen behalen.
lit werd te Antwerpen beseft; door de redenaars
werd daaraan op duidelijke en welsprekende wijze
uitin gegeven en dit is dan wel het een men de
moderne opvatting van de viering van den 1 len Juli
kan noemen.
Waar men vroeger op dien dag, toen de Vlaamsche Beweging nog in haar romantisch tijdvak verkeerde, steeds kon hooren schermen met de namen
van Breydel en De Coninck, daar werden dit jaar
die namen zelfs niet uitgesproken, omdat men had
leeren inzien, dat er iets anders iets meer herdacht
werd dan eengeschiedkunig
zuiverfeit
d feit.
Men heeft begrepen, dat het pier een van die lesseagold, waaruit de volkeren zoo dikwijls hun wijsheid kunnenputten.
Z•56 opgevat is de viering van den 1 len juli modern en zal zij altijd modern blijven. Moe die
nieu.we beweging; te Antwerpen ontstaan, zich weldra over heel het Vlaamsche land uitbreiden!
tvt:

onze Takken.
A a 1 s t. Voor een eivolle zaal werd hier op 20
Juli in den Stedelijken Schouwburg de verjaardag van
den Guldensporenslag herdacht. Door het dam eskoor
van de „Liederavonden voor het Volk" werden verschillende liederen uitgevoerd; met veel lof moet gewag worden gemaakt van de zuiverheid waarmede
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deze dames het Nederlandsch uitsprekein. Het gemend koor voerde, onder de leiding van den heer
G. Pape, op uiterst verdienstelijke wijze De Le ie
van Peter Benoit itit; de barytonpartij werd gezongen door den beer Corn. Van Hauwe, die een zeer
warmgeluid bezit. Met waardeering moet ook het
kwartet, samengesteld uit de heeren Pape, Lenssens,
Ghijsbrecht en Cammaert worden vermeld; een woord
van bijzondere hulde verdient de heer G. Pape, 12estuurder van de muziekschool, de uitstekende muziekkuin.dige, die zoo belangloos de leiding van de „Liederavonden voor het Volk" op zich heeft genomen
en daaraan zijn beste krachten besteedt. Een warme
hulde werd hem namens den Takgebracht bij monde van den voorzitter, den heer Nijs, die hem dank
zei voor al het en hi' voor het A. N. V. gedaan
heeft en hem een mooi ingelijst portret van Peter
Benoit aanbood.
De voordracht werd gehouden door Dr. Marten
Rtidelsheim van Antwerpen, die als onderwerp had
gekozen: „Waarom herdenken wij den Guldensporenslag ?" Zonder zich in- geschiedkunidige beschouwingen te verdiepen, deed hi' uitkomen, dat de Vlamingen van heden dien slag als een zinnebeeld moeten
aanzien,
als een les in volkskracht, die hun steeds tot
voorbeeld zou moeten strekken. Zijn rede vond algerneene instemming en bekwam veel bijval.
Ant we re n. Het was geen lichte taak om de
verschillendepolitieke partijen bijeen te brengen met
het doelgezamenlijk den verjaardag van den Widensporenslag te herdenken. Het was tot no toe nooit
gebeurd, dat de Vlamingen van alle gezindheid en
van alien stand waren sarnengekomen om een zoo
bij uitstek Vlaamsch-nationalen feestdag te vieren. Dit
heeft voor den eersten keer ditjaar plaats gehad en
daardoor werd het bewijs geleverd, dat de Vlamingen, of zij katholiek of liberaal of socialistisch zijn,
stilaan beglinnen te beself.2n
dat
,
voor dit alles
Vlamingen zijn. Het was nogmaals het A. N. V. dit
onzijdig grondgebied waarop alle Nederlanders, al le
Vlamingen elkaar de hand kunnen reiken, dat de samenwerking van de verschillende Vlaamsche krachten
heeft weten te bewerken. En deze eerstepogmg heeft
zoo een uitstekendgevolg gehad , dat zelfs de meest
bevooroordeelde vijanden van de Vlaamsche Beweging dit moesten erkennen en dat er slechts een stem
opging om het kalme, het waardige van den optocht
te kenschetsen. Verscheidene muziekkorpsen, die
Vlaamsche inarschen speelden, waren in den stoet
aanwezig, waarin opschriften gedragen werden, die de
voornaamste wenschen van het Vlaamsche yolk vertolkten: Vlaamsch in het Middelbaar Onderwijs,
Vlaamsche Hoogeschool, enz. De politieke groepeerinL.
gen volgden haar onderscheiden vaandels; maar heel
vooraan werd door een ruiter de Vlaamsche antdaard, de zwarte leeuw op het gouden veld gedragen.
Als een bijzonderheid ma worden opgemerkt, dat de
afdeeling „Liederavonden voor het Volk van het A.
„ voor
N. V." met de onder-afdeeling Liederavonden
Soldaten" in den stoet aanwezig was en dat de bij
het A. N. V. aangesloten maatschappij de „Verbroedering der Vlaamsche tol- en accijnsbedienden" met
haar muziekkorps tab* vertegenwoordigd was. Dit
is des te opmerkingswaardiger, omdat de Minister
tot dan toe steeds aan deze machtige vereeniging de
toelatmg had geweigerd cm, zelfs buiten de uren van
den dienst, zonder vaandel en zonder uniform, met
haar muziekkorps op straat te komen. Door de flinke
bemodingen van den onder-voorzitter van den "Isak,
den beer Edward Schiltz wien hier evenals aan
de twee secretarissen, den heeren J. Cox en A. van
Laar, hulde moet worden gebracht voor alles wat zij
gedaan hebben om de viering te doen gelukken —
werd dit verbod opgeheven.
Nadat de optocht, onder de oogen van een talrijke
en belangstellende menigte, de hoofdstraten van de
stad was doorgetrokken en aan den voet van het

standbeeld van Hendrik Conscience twee kransen waren neergielegd, be of men zich naar de Handelsbeurs, waar door de „Liederavonden", onder de leiding van den beer Karel Candael, toepasselijke liederen werdengezongen en het woord werd gevoerd
door den liberalen volksvertegenwoordiger L. Franck,
den katholieken afgevaardigde A. Henderickx en den
socialistischen advocaat, A. de Swarte. Ondanks de
verschillendepolitieke, wijsgeerige economische
denkbeelden die zij z*-1 toegedaan, werd hier door
hen albleen de nadruk gelegd op het een hen alien
verbindt, n.l. hun Vlaamschgezinde overtuiging.
Door den takt en devoorzichtigheid, die door ieder aan den dag werd gelegd, werd dan ook nergens
een wanklankgehoord. En algemeen werd de hoop
uitgedrukt, dat in het vervolg de Ouldensporenslag
met denzelfden blister zougevierd worden. De indruk door de herdenking dit jaar te Antwerpen teweeggebracht is dan ook zeer root geweest in het
land.
Met algemeenheid van stemmen werd hij het eindigen van de volksvergadering de volgende dagorde
aangenomen:
Op 11 Juli 1908, verjaardag van den Guldensporenslag, die, door zijn gevolgen belette dat Vlaanderen
aan een vreemde mogendheid verviel, het in staat stelde een eigen zelfstandig leven te ontwikkelen en den
eerstengrondsteen le de der vrijheid van het vaderland, vergaderden de Antwerpsche Vlamingen, zonder
onderscheid van stand of gezindheid, op de Handelsbeurs en namen er eensluidend de volgende besluiten aan:
10,vertuigd dat de verstandelijke, zedelijke en stoffelike ontwikkeling van het Vlaamsche land verre ten
achter blijft bij wat het welzijn zijner bevolking en
het algemeen belang van Belie vereischen;
Overtuigd dat de minderwaardigheid waarin het verkeert, voortspruit uit het feit, dat de Vlammgen nog
in vele gevallen als Bel 'en van minderen rang behandeld worden;
Getuigen van hunne trouw en aanhankelijkheid aan
deprinciepen der Vlaamsche Beweging, die, een
geest van volledige gelijkheid, het hechtste bolwerk
blijven onzer nationale onafhankelijkheid en vaderlandsche eendracht;
En vragen:
1 0. Dat ingeval Kongo wordt overgenomen het
Nederlandsch er op gelijken voet met het Fransch
wordegesteld;
20. Dat door de aanneming van het wetsvoorstel
Coremans, de kloof, die tusschen hoogere en lagere
standen in Vlaanderen bestaat, zooveel mogelijk ver-

kleind worde;
30. Dat door devervlaamsching van de Hooge-

school te Gent voor het Vlaamsche Volk de mogelijkheid eener hoogere opleiding in zijne taal worde
opengesteld.
Aan alien zonder onderscheid dient eenwoord van
dank te wordengebracht voor de medewerking, die
zij verteend hebben om dezen Vlaamsch-nationalen
feestdag zoo uitstekend te doen slagen en van dien
aangenamen plicht kwijt het A. N. V. zich hier nogmaals.
Zooals ieder jaar verleende de afdeeling „Liederavonden" op 21 Juai j.l. weer haar rnedewerking aan
denprijskamp van volksliederen door het Antwerpsche Stadsbestuur dit jaar in de Vlaamsche Opera ingericht. De afdeeling bracht, ode het bestuur van
haar muzikalen leider, den beer Karel Candael, verschillende liederen vanhaar repertorium ten gehoore,
am, na de uitspraak van den keurraad, het met den
eerstenprijs bekroonde lied aan te leeren.
Burgemeester en Schepenen der stad woonden dit
feest bii.
D o o r n i k. Op 29 Februari hadden zieh eenige
vrienden en Afereerders van den heer Wattez, oud-voorzittzr van deri Kring, verzameld, am het afscheid van de-
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zen tevieren. Als aandenken werd hem het verg'root
beeldvan de leden van den Kring, in groep opgenomen, aangeboden.
Op Halfvasten richtte de maatschappij „TournaiAttractions" een liefdadigheidsfeest in, ciat bestond uit
een Vastenavondstoet, ten voordeele van vier liefdadige werken, waaronder „De Belgische Hulpkas voor
Zeelieden". Daar het meestal Vlaming'en zijn, Welke
van deze hulpkas genieten, zoo rekende de „VlaamscheKring" het zich tot pLicht officieel aan den stoet
deel te nemen ; hii verwierf dan ook veel bijval met
de door hem ingerichte groep.
Dit jaar is door den „Vlaamschen Kring" ook de
heuglijke gebeurtenis van 1302 herdacht eworden.
Op Zaterdag 11 Juli waren een 25-tal Vlamingen in
het lokaal vergaderd om er de verjaring' van den Guldensporenslag te herdenken.
Deheer Van de Walle hield er een voordracht over
en Vlaamsche liederen werden door' de'leden gezongen.
Eenvoorstel tot inrichting van een pensioenkas in
den schoot van den Krin werd aangenomen, en zal
eerstdaags tot uitvoering gebracht worden.
In den loop der maand Juli werd hier een Vlaamsche Volksboekerij geopend, die tot heden een meer
dan bevredigenclen uitslag opleverde, en tijdens de wintermaanden ongetwijfeld het getal van haar lezers zal
zien toenemen.
t3g

Stamverkeer.
Stamverkeer komt — ten minste van Vlaamsche
zijde tot verheugende ontwikkeling.
In een druk bezocht kolfiehuis te Gent hebben we
in een mooie uitstalkast de reclame-boekies tent
gesteld, welke Spoorwegmaatschappijen; Stoombootmaatschappijen, Maatschappijen tot bevordering van
vreemdelingenverkeer ons getzonden hebben en die
daarook verkrijgbaar gesteld; rote reclameplaten
hebben we in koffiehuizen laten ophangen; van 500
ex.van Morks & Geuze's Reisb oe k, door ons
verspreid, blijven niet veel ex. meer over. Die onder
onze leden, die een ex. verlangen, moeten zich haasten.
Dit alles werktgoed. Ziehier, zoover ons bekend,
die er komt.
een overzichtvan de beweging"
„
Ik zeli ,ging 5 Juni met een groep van 10 leerlingen Gentsch Athenaeum. Op 11 juli gingen twee
reisgezelschappen uit Gent, bezochten Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam; op 18 Juli weder een
Gentsch reisgezelschap, zelfden reisweg; verschillende
bizonderepersonen, die zich door ons lieten voorlichten. Op 8 Augustus twee gezinnen onder onze
Gentsche leden, zelfden reisweg, terugkeer over Utrecht
en bezoek aan de mooie omstreken ; 15 Augustus:
Gentsch reisgezelschap van 26 personen, geleid door
een van onze leden, laatste reisweg; 15 Augustus een
leerares van het De Kerchove-instituut, Gent, met een
groep leerlingen; laatste reisweg, met Leiden, HaarLem en omstreken er bij, 10 dagen; Gentsche dame,
lid A. N. V. zal met haar zoon zoowat hetgansche
land afreizen: Arnhem, Nijmegen, Friesland, NoordHolland over Walcheren terug, 14 dagen; groep
Gentsche leden van het Verbond doet bij gelggenheid
vanhet Leidsche Congres, meergenoemd reisje, over
Utrecht terug. Leo Meert met vrouw brengt maand
Augustus in Scheveningen—Den Haag door; Gentsch
student-ingenieur brengt de maand Augustus in, Den
Haag door om zich te oefenen in 't spreken van beschaafd Nederlandsch. Dit is wat tot onze kennis
kwam, omdat wij er behulpzaam bij waren. Doc de
„beweging" die er komt, zal ongetwijtfeld veel uitgebreider zijn. Ja, dit zou ik nog vergeten: in de
Paasch-vacantie zond ik een bru-Aspaar op zijn huwelijksreis naar 't Noorden en zal 't genoegen hebben
in deze vacantie een Amsterdamsch„paartje”, leden
van 't Verbond, hun huwelijksreis door Vlaanderen
te zien doen. Noordnederlandsche leden, op een
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reisje in Vlaanderen, brachten een bezoek aan ons Secretariaat. Wekunnen over de „beweging" die er komt,
H. MEET.
tevreden zijn.

a

Postzegelafdeeling.
Bezendingen in dank ontvangen van Albertus en
AlbertaReudink; Huysman, Johannesburg, Transvaal; De Boer, Pretoria, id. ; Van Drimmelen, Doomrivier, id.;J. Koelemans, Damesburg, district Marico
id. ; G. Geertsema, id. ; E. Van Bergen, Sint Nikolaas, Belgie; Eyckmans, Gorinchem; P. C. J. M. Bosboom, Den Haag; Joh. van Eeden—Nierhoff, Toronto, Canada.
Als correspondent heeft zich aan meld de heer
Joh. van Eeden—Nierhoff, 39 Ontario Street, '1 oronto-Junction, Canada. Stamgenooten in Canada gelieen hun postzegiels voor ons aan hem te sturen.
v
Nederlandsch Oost-Indie. We houden ons btij alle
leden van het Verbond aanbevolen om zoo spoedig
en in zoogroot mogeliike hoeveelheid te ontvanger4
de sedert 1 Juligangbare nieuwe postzegels met opdruk J a' v a en andere, die zouden mogen verschijnen.
H. MEERT,
Secretaris (ire
Beagie.
o
N. S. Zendingen worden ook aangenomen door
het Kantoor A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg draagt.

IN
11909 DEREN
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ZUID-AFRIKA.
Hoofer onderwijs in Zuid-Afrika.
Eigenliik hooger onderwijs zooals men dat in Nederland opvat heeft Zuid-Afrika nog niet. Het heeft
wel hooge schollen, maar die zouden meer tot ons
middelbaar onderwijs worden gerekend, en sours
nauwelijks. Dan zijn er de seminaria en vooral de
Colleges, die hooger reiken, maar zij zijn, hoeveel
goeds zij bevatten en doen, hoezeer er bij zijn die
een land van jonge beschaving als Zui&Afrika tot
eer strekken, nog niet op het peil, waarop in de oude
wereld de universiteiten staan.
Zuid-Afrika heeft dan ook nog geen eigenlijke universiteit. Er is een universiteit te Kaapstad, maar die
neemt slechts examens of en verlegnf Braden, maar ook
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al geengraden van den eersten rang. Wie een echten
wetenschappelijken titel wil halen met nog altijd
naar Europa of Amerika. Zijn dokters, Ain advokaten met Zuid-Afrika elders kweeken.
Dat kon voor het zelfbewuste yolk van Zuid-Afrika
zoo niet blijven, en van de oprichting van een echte
universiteit is er al lang gesproken. Men dacht aan Pretoria, aan Johannesburg, aan Bloemfontein, aan Kaapstad als zetel dier universiteit. Er is een tijd geweest,
dat het leek of het erniet bij een zou liven.
Maar dat is nu anders. Er is drang naar eenheid
in Zuid-Afrika, en ook naar de stichting' van eene,
gemzenschappeliike universiteit. Eenigen geleden
zijn manner' uit de verschillende Engelsche kolonien
to Kaapstad samen gekomen om voor die universiteit
de statuten te ontwerpen. Dat waren mannen meest
met Engelsche namen, ook meest in En eland geboren en Engelsch van taal en geest. Dan waren er een
paar Hollandsch sprekende bij, en een was er een oudNederlander.
Hoe zij zich de inrichting dier universiteit hebben
gedacht, kunnen wij laten rusten. Aan de stichting is
men nog lang niet toe, en we ens een besluit dat de
heerengenornen hebben is de kans op een spoedige
stichting zelfs kleiner geworden. Volstaan wij met te
ze en dat de inrichting die der Engelsche universiteiten is afgekeken. De Volkstem, van Pretoria,
vond daarin aanleiding om te ze en dat jong ZuidAfrika er voor dankte met die oude juffer van het
Engelsche hooger onderwijs opgescheept te warden.
Maar wij zouden 't niet over de ontworpen in richting hebben. Het was ons te doen om dat eene besluit. Dat eene besluit strekte dan om aan dieuniversiteit van Zuid-Afrika het Hollandschtot een vreemde
taal te maken. De examens zouden er alle in het Engelsch of men moeten warden, behalve examens
in de Hollandsche taal en letterkunde, waarbij de vragen in het Engelsch en Hollandsch gesteld zouden
zijn en in een van beide talen konden beantwoord
worden.
Dat hadden de heeren echter niet verstandig overlead. Men moet het de Afrikaanders niet te bar maken, en dit was hun taal toch wel wat heel erg met
minachting behandeld. Daar is dan ook een klinkend
rotest teen verschenen.
p
Eerst in Transvaal. Indien dat besluit wordt uitgevoerd, zoo heette het in een openlijke verklaring, zal
eengroot deel van de bevolking van Transvaal moeilijk voor een gemeenschappelijke universiteit kurtnen
werken. Geen universiteit, zoovertrouwen de widerleekenaars, zal er voorgeheel Zuid-Afrika tot stand
komen,er het Hollandsch en het Engele,c 1.1 op
g
eliiken voet staan.
Onder die verklaring een 'root aantal narneu: (is.
van Belkum,gen. C. F. Beers ds. H. S. Bosman,
ds. H. D. van Broekhuizen,gen. S. W. Burger, dr.
N. M. Hoogenhout, gen. T. Smuts, A. D. W. Wolmarans, een aantal oud-landgenooten, van wie wij alleen den oudenprof. J. Lion Cachet zullen noemen. Enz.
Toen volgden de Vrijstaters, met dezelfde verklaring, en daaronder de onderteekening van een aantal mannen van stavast:president Steyn, gen. P. J.
Fourie, ds. J. D. Kestell,gen. Geo. A. Brand, gen.
Chas. Nieuwoudt, e. a.
En in de Kaapkolonie zal de tegenstand vooral
niet minder wezen.
Onder de tegenwoordige regeering van Kaapland, Vrijstaat en Transvaal zal er van zoo'n zuiver Engelsche universiteit voor heel Zuid-Afrika
zeker wel niet komen. Maar wie weet wat er
nog zal gebeuren onder andere regeeringen. In de
Kaapkolonie b.v. kan 't niet anders of de hooge belastingen, die de regeering moet invoeren om er de
jammerlijke financien te herstellen, zal de tegenpartij
heel wat aanhangers bezorgen, al heeft die tegenpartij
grootendeels schuld aan 's lands ellende. Dus wordt
een terugkeer van een Engelsch gezinde regeering' daar
Neer wel mogeelijk.

En dan is een Engelsche universiteit te verkrijgen
zeker de inspanning van al haar krachtert waard.
Alware alleen reeds, omdat — gelijk nu reeds
uit den invloed van de Kaapsche universiteit blijkt —
een universiteit met Engelsche examens en Engelsch
vangeest heel het la ere en middelbare onderwijs
dwingt zich in Engelschen geest te ontwikkelen.
Teen dien tijd zal zeker het verzet van de protestanten van nu toonen wat het kan.
Als dan de stria begint, zal men van Engelschen
kant wel weer komen met het argument, dat niet lang
geleden in de Kaapsche Engelsche pers heel dienst
gedaan, n.l. dat het Hollandsch voor de wetenschap
geen taal is. Hetzelfde argument, waarmee men wel
in Belie de Vlamingen, die een Vlaamsche hoogeschool verlangen, heeft trachten of te schepen.
Wijst men hun dan op de Nederlandsche wetenschap, die met eere in heel de geleerde wereld bekend
staat, die op een uitgebreide literatuur in alle takken
van onderzoek kan bogen, dan zegt men wel eens,
zoo in een Kaapsch blad, dat de geleerde Nederlanders zelf hun taal blijkbaar ongeschikt vinden, waar
ze toch, willen zij hun onderzoekingen ruimer bekend
maken, in het Engelstch, Fransch of Duitsch
schrijven.
Zoogebeurt 't wel, ongetwijfeld. Maar er zijn b.v.
Russischegeleerden die ook in een vreemde taal hun
werken uitgeven. Wil dat zeggen, dat het Russisch
voor de wetenschap of ook voor universiteiten in Rusland minder deugt ? Staat niet de universiteit van Kopenhagen bekend als een der alle y
die er bestaan,
en zijn de Deensche geleerden niet een sieraad der wetenschap ? Toch is Deensch de taal dier universiteit
van zeker de meeste werken diergeleerden.
Ter loops: wanneer er in Vlaanderen een Nederlandsch hooger onderwijs is ontstaan en in ZuidAfrika krijgen meer en meer Afrikaanders een universiteitsopleiding, zal dan, wijl het geleerde Hollandsche
taalgebied zichaanmerkelijk
heeft it id ook de
behoefte van Nederlandsche geleerden om in een
vreemde taal te schrijven niet afnemen ?
Maardie universiteit van Zuid-Airika: al zullen de
oprechte Afrikaanders kunnen bevy .e dat in de
statuten van die universiteithet Hollandsch en het Engelsch op voet van gelijkheid worden gesteld, zal in
de toepassing die universiteit aan het Hollandschey en waar het recht op heeft ? Zullen ook da niet
et
de verzceningsgezinde, tegemetkomende Afrikaanders de minderen zijn van de op het stuk van hun
taal cnverzettelijke Engelschen ?
Het schijnt ons toe, dat op den duur twee talen
aan eene universiteit, in het lesgeven en bij de examina, moeilijk naast elkaar kunnen bestaan. Dat gaat
men, meenen wif, in Belie ander de Vlamingen ook
meer en meer inzien. De leus van een. geheel Vlaamsche universiteit wint steeds rneeraanhangers.
Zoo zal vroeg of laat, gelooven wij, ook in ZuidAfrika de leus worden : een Engelsche en een Hollandsche universiteit, beide Afrikaanschvan geest natuurlij,
k maar verschillend van taal.
Moet men er zich voorloopig tot een
universiteit
bepalen, cm de kosten en om de beschikbare leerkrachten (men zal er toch zoo min mogelijk bait
Zuid-Afrika om willen gaan); wil men dat ook, omdat men nog meent, dat bij het eerie Zuid-Afrika,
waarnaar men streeft, een universiteit behoort, mogen
dan de eer en hetgoede recht van het Hollandsch er
aan gehandhaafd worden!

Ned. Vereenigingen in Zuid-Afrika.
De heer F. M. Knobel, consul-generaal te Pretoria, zond ons de volgende lifst van Ned. Vereenigingen in Zuid-Afrika, buiten de Afdeelingen van het
A. N. V.
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Te Pretoria:
Nederlandsche Vereeniging: Secr. F. Postma, bus 483.
Informatiebureau der Nederl. Vereeniging: Secr.--Penningm. J. Browne, bus 47.
Rederijkerskamer „Onze Taal": le seer. J. Lansdorp,
bus 673.
Zang- en tooneelvereaniging „Amicitia": Secr. W. G.
Rijss Jr., bus 689.
„Hulpbetoon": Secr. mevr. H. van Willes, bus 314.
„Evolutie": Secr. J. Lastdrager, bus 82.
Schermvereeniging „Vrije Wapenbroeders": le secr.,penningm. W. van Wermeskerken, bus 271.
Hollandsche Voetbalvereeniging: Pro. secr. H. van Diggelen, bus 321.
Holl
Hollandsch
M a nnenkoor: Secr. C. H. Blansert, bus 97.
Letterkundige Vereeniging: Secr. M. Vaandrager,
bus 831.
Nederl. Kamer van Koophandel: Sur. J. Browne,
bus 47.
Pretoria Gymnastiek Vereeniging: Secr. C. E. van der
Goes, bus 440.
Permanente Feestcommissie: Secr.. W. Tresling, bus 447.
Hollandsch Hospitaal Commissie: Voorz. Prof. Dr.
P. J. Muller, bus 1146.
Zang- en tooneelvereeniging „Thalia": Secr. J. Leemhuis, P. K. Gezina.
Letterkundige Debatsvereeniging van het Transvaal
Universiteits College: Secr. A. Meester, 271, Schoemanstraat,
Christelijke Jongelings Vereeniging': Secr. F. van der
Merwe, bus 901.
Oosteindschocl Vereeniging: Vocrz. Dr. J. W. C.
Kolff, bus 259.
Zuid-Afr. Vrouwenfederatie: Secr. mevr. Roosegaarde
Bisschop,
Rissik hoek Cellierstraat.
Zusters Vereeniging: Secr. mevr. G. A. Roth.
Afrikaansch-Hollandsche Toneelvereenigin.g: Secr. J.
F. E. Cellier, bus 389.
Vereeniging „Jong Afrika": Voorz. Pienaar, bus 389.
jonge t Dames Vereeniging: Secr. me j. KOnig, Buftenstraat hoek Kotzestraat.
Te Potchefstroom:
Potchefstroom Zangvereeniging: Secr. . S. W. Davidtz,
bus 124.
Debatsvereeniging' „Corsica": B. van Gass.
TeKaapstad:
Nederl. Ondersteuningsfonds: Secr. Ten Seldam.

Van de Kaap tot de Kongo '?
De Belgische Kamer heeft een besluit genomen, dat
de Afrikaanders, zij 't nog in de verte, aangaat.
Zij gaf n.l. in den Kongostaat, wanneer die Belgisch gebied zal zijn geworden, aan het Fransch en
rechten.
e
het Nederlandsch gelijk
Dat is een besluit, dat in de toekomst van belang
kan worden. Uit dat beginsel van gelijke rechten kan
voortspruiten, dat er later in Kongoland Vlaamsch
— d. i. Nederlandsch, zoo goed als Afrikaansch het
is — zal gesproken worden, naast Fransch, in yolksvertegenwoordiging, wanneer die er komt, en alvast
in gerechtszaal en school.
Er ziin al Afrikaanders in Kongoland, er trekken
er meer heen. Er zitten daar in de buurt, in Portugeesch Humpata nog Boeren, taxi vasthoudende aan
taal, godsdienst en instellingen der vaderen. Inboorlingen tot aan de Limpopo en hooger op verstaan,
spreken Afrikaansch.
Het Afrikaansch, zegt men, is door zijn eenvoud en
ziin uitdrukkingsvermogen zoo sterk, dat' het in het
verkeer zich met het Engelsch meten kan en het zelfs
in sommige gevallen verdringt.
Wanneer nu, in de toekomst, in een verre toekomst misschien, het Afrikaansch, gesteld dat het
niet in den strijd met het Engelsch verkwijnt en verdwijnt, in Kongoland de hand reikt aan het Vlaamsch,
zal het Nederlandsch daar dan ook overmogen ?

Dan zou een taal van Dietschen stam klinken van
deKaap tot de Kongo. Een stoute droom! Misschien
niets meer dart een droom. Maar er zijn in de wereld wel vreemder din 'en gebeurd.

Voordrachtwedstrijd te Stellenbosch.
De Afdeeling Christelijke Vrouwen-Vereeniging, Ons
Spreekuur en het A. N. V. te Stellenbosch hebben
een voordrachtenwedstrijd uitgeschreven, waaraan
door zespersonen is deelgenomen mzt stukken van
Nico Hofmeyr, Ten Kate, Tollens, Jan van Beers en
Justus van Maurik. Vijf van de zes deelnemers kregen een Nederlandsch boekwerk als prijs.

OOST-INDIE

Sprokkelingen nit het Indische Groepsblad
van M' 1908.
Uit het versla over 1907 vane Aid. B a t a;v i a:
Nu te Batavia, ingevolge het verzoek van het Afd.
bestuur, gericht tot den Directeur van 0., E. en N.
een openbare inlandsche school der le klasse, met
Nederlandsch in het leer plan , is opgericht, werd de
subsidie aan den leer an in de Nederlandsche taal
voor inlanders ingetrokken.
Verder werd de boekerij der Afd. opgeheven, omdat daaraan, naast de bibliotheken van de Log,
e het
Gymnasium Willem III en andere, eigenlijk geen be-.
hoefte bestaat; de meeste der aanwezige werken werden aan de Volksleesgezelschappen afgestaan.
In het verslagjaar werden slechts twee lezingen gehcuden, beide door den heer Albert Vogel, die den
hoorders genotvolle avcnden gaf.
Veel tijd en arbeid zijn dit jaar besteed aan de
herziening der reglementen. Als gevolg van het tot
stand komen van het nieuwe Groepsreglement moest
ook dat van de Afd. worden herzien.
Tengevolge van het aftreden, als voorzitter, van den
heer Hofland, die naar Europa vertrok, moest in de
opengevallen plaats worden voorzien, waarvoor de
heer J. M. H. van Oosterzee zichg'elukkig liet vinden. Ter vervanging van den heer Veen, die we ens
drukke bezigheden als bestuurslid aftrad, werd gekozen de heer H. A. Kooy, die vroeger als zoodanig
groote diensten aan de Afd. heeft bewezen, vooral
door zijn werkzaamheid in het belang der Volksleesgezelschappen, welke in een bestaande behoefte blijven
voorzien engoede lectuur op ruime schaal verspreiden.
Hoewel het aantal leden een weinig vooruitging,
van 268 kwam het op 294, moet gevreesd worden ,
dat deze vooruitgang niet blijvend zal zijn, daar in
Januari 1908 weder verscheidene leden bedankten.
Ook de stand dergeldmiddelen is niet gunstig'; het
tekort is ruim f 300.—grooter dan dat van het vorige jaar. Den leden wordt aanbevolen in eigen kring
op te werken tot lid worden der Vereeniging.
Uit het verslag over 1907 van de Afd. S e m arang :
Op 16 Februari werd een gezellige bijeenkomst gehouden in een zaal van het Logegebouw, waar een
a capella koor zich deed hooren, de dames Dirkzwager en Berends eenige piano-nummers uitvoerden en.
Dr. Broersma eenige voordrachten gal. Die bijeenkomst bleek zeer in den smaak te vallen, zoodat het
voornemen werd opg-evat het volgende jaar tot een
herhaling le komen.
Op 7 September hield de heer Terlaak een voordracht over het vulcanisme, verdtudelijkt door zeer
fraaie, door den spreker geteekende, kaarten.
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Verder wordt melding gemaakt van het een gedaan
was, ten behoeve van de verspreiding van populaire
kennis en van de opwekking tot sociaal leven ander
de Semarangsche Indo's, waarover in deze rubriek
van het Maart- en het Mei-nummer verslag werd gedaan. Zoo ook wordt in herinnering gebracht, hetgeen met betrekking tot de Vereeniging „Onze Vloot"
en tot de bevordering van den zang van Nederlandsche
liederen werdgedaan *).
Aan het overzicht der werkzaamheden kon worden
toegevoegd, dat in de spreekbeurten voor de yolksvoordrachten, gedurende 1908, door welwillende tce•
zeggingen van eenige heeren, ook buiten het bestuur,
is voorzien, zoodat dezegeregeld maandelijks zullen
kunnengehouden worden. Aan het bestuur der Fitbelschool en dat van den „Stadstuin" wordt dank
betuigd voor het kosteloos beschikbaar stellen van een
locaal en van stoelen, en aan den heer Hisgen voor
diens hulp bij het gebruik maken van lichtbeelden;
een en ander ten behoeve der voordrachten voor de
Indo's, in het midden der stad.
Het aantal ledenging wat vooruit; van 99 in 1907
kwam het tot 104 op ult. Februari 1903. Er was een
kassaldo.
Door het afseden als bestuursleden van de heeren
Dr. Bonebakker we ens drukke bezigheden en Mr.
Dirkzwager we ens vertrek naar Luropa, werden de
heeren Van Lookeren en Deinum uitgenoodigd zitting te nemen in het bestuur ; beiden namen die taak
op zich.
Degoed bezochte jaarlijksche algemeene vergadering op 14 Maart 1908 werd gevolgd door een „Gezellige Bijeenkomst", waarop verschillende dames en
heeren, op het gebied van zang en voordrachten hunne krachten ten bestegaven, en waarover het dagblad „De Locomotief" een beknopt verslag opnarn,
,
waaruit blijkt
dat er een opgewekt 'even in de Afd.
Semarang heerscht. Op die algemeene vergadenng
werden ter vervanging van het aftredend bestuur,
waarvan de leden mevr. Anemaet en Dr. Broersma
zich niet herkiesbaar haddengesteld, met groote
tneerderheidgekozen de heeren W. F. K. Anemaet
tot voorzitter, H. P. Deinum tot secretaris-penningmeester en Dr. C. E. Benjamins, J. van Lookeren en
Ds. J. T. Verhoeff tot leden.
* **

Dr. F. H. Prick van Wely zet zijne causerie „Indie
als litterair wingewest" in het Mei-nr. voort. Aan de
orde bleefhet tooneel uit ouder en nieuwen tijd.
* **

„
Onder het hoofd Nederlandsch
of ens certificaat"
betoogt P. v. W.
velen
, dat
ve van de uitverkoren leerlingen der L. S. die op een certificaat voor onvolledig
examen in Nederlandsch, Fransch enRekenen tot het
admissie-examen der H. B. S. worden toeg'elaten, di t
geenszins verdienen. Hi' haalt een stuk werk aan van
een dier leerlingen, die trouwens een Chineesche jongen bleek te zijn, als bewijs hoe onnederlandsch sommige leerlingen der L. S., ondanks hun certificaat
voor het onvolledige examen, zich uitdrukken.
* **

De heer A. Engers te Pontianak, die de, door paters der Capucijnerorde te Singkawang es is school
voor de meestal arme Chineesche jeugd aldaar bezocht en den indruk kreeg dat daar de Nederlandsche taalgoed onderwezen wordt, noodigt alle kden
van het A. N. V. die voor ware goedheid en voor
zoo daadwerkelijke onderrichting in de Nederlandsche
taal voelen, uit, het streven de Capucijners te
steunen. Op de school wordt ook kost en inwoning
gegeven. Zij, die speelgoed, kleertjes of wat anders
wenschen te zenden voor de arme Chineesjes kunnen
*) Zie Mei-all. Neerlandia.

dat aan het adres van den heer Engers dcen. Een 40
a 50 tal Chineesche knaapies bezoeken de school. Een
20 tal Chineesche meisjes aan de zorgen der
zusters toevertrouwd.

Dessascholen op Java.
In een vorig nummer werd verwezen naar de Ind.
Mercuur, bevattende de rede door den oud-Minister
Fock, den 16en Mei 1908, te Haarlem gehouden en
werd meer in, het bijzonder de aandacht gevestigd op
wat daarin voorkwam over het een in Indie op anderwijsgebied werd gedaan.
Dr. v(an) G(orkom) wijdt in de Ind. Mercuur van
14 Juli j.l., naar aanleiding van die rede, eenige beschouwingen aan het onderwijs voor inlanders en
priisit den tegertwoordig betoonden ijver, die veel
moetgoed maken wat in vroeger jaren werd verzuimd. Inzonderheid wendt v. G. zich tegen de veroordeeling der dessascholen door den heer
Hilgers, in diens rede „De opvoeding van den Indier" op 15 April in de Vereeniging „Mowerland en Kolonienf' uitgesproken.
De heer H.houdt niet genoeg in het oog dat schoolopvoeding en schoolonderwijs twee verschillende zaken zijn en ziet over het hoofd dat het keren lezen,
schrijvert en rekenen, wat met die dessascholen bedoeld wordt, voor een ieder, ook voor den gewonen
inlander nuttig kan, ja, moet zijn.
v. G. toont met verschillende vombeelden,geput
nit de levensomstandigheden van den inlander, aan,
dat die elementaire kennis hun zeer noodig' kan zijn.
„Men zoeke noch ga te ver; men, make zich geen
illusies vanvolksopvoeding door dessaschooltjes, maar
wijze deze niet af, omdat ze, naar cnze begrippen, de
jeugdige inlanders niet zouden kunnen opvoeden. Men
zij dan vooreerst tevreden en erkenne het als een
dure plicht, hen althans overal, zooveel mogelijk, in
de gelegenheid te stellen tot het ontvangen van 't allernoodigst onderwijs in lezen, schrijven, rekenen".
Ten overvloede halen wij ook nog het oordeel *)
aan van een andergezaghebbende op inlandsch onderwijsgebied, den heer J. Habbema, die meermalen
te kenneng,
al dat n. z. m. aan de meerontwikkelden
onder de inlanders door middel van het Nederlandsch hooger vorming moet bijgebracht, maar dat
de volksschool zeer eenvoudig moet gehouden worden.
„Zal het omderwijs op de inlandsche volksschool
hetgewenchte effect he en dan moet het binnen
enge grenzen beperkt blijven en vrijgehouden worden
van alles wat op de la ere school niet thuis behoort".
„Bij het aanbrengen van kennis meet rekening wardengehouden met de bestemming van de groote
meerderheid der leerlingen en dus Been orglerwijs
wardengegeven in vakken, waarvan de kennis slechts
voor een zeer klein deel der leerlingen nutig kan
zijn, zooals de Nederlandsche taal, die dan ook 'tech
als leervak, nOch alsvoermiddel op het leer Lan van
de volksschool ma g voorkomen".
En verder na met eenige cijfers te hebben aangetoond hoe weinige leerlingen de geheele school doorloo en,
gaat de heer J. H. voort:
„Uit die cijfers, gevoegd een aanzienlijk schoolverzuim, blijkt voldoende, dat er van onderwijs in de
Nederlandsche taal ten koste van dat in degewone
vakken van lager onderwijs, op de volksschoolgeen
sprake kan zijn en dat alle beschikbare tijd, die voor
de m:este leerlingen loch al zoo kort is, besteed moet
worden aan deverstandelijke ontwikkeling der leerlingen en het aanbrengen van kennis, waarvan, men zeker weet, dat zeiedereen te pas kan komen, d.
n
de eersteplaats kennis van lezen, schrijven en rekenen".
*), Zie Juli-ail. Indische Gids 1904, blz. 1002 en
1003.
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Zou het niet zaak zijn, die dessascholen eerst eens
eenige jaren te laten doorwerken, alvorens een afbrekend oordeel daarover te vellen. Het onderwijzend
personeel, over het gehalte waarvan de heer lifters
klaagt, kan gaandeweg verbeteren, maar bedacht moet
worden, dat ook in deze geldt: „Alle begin is moeielijk" en met het oog op de geldmiddelen: ,,,Le tering
moet naar de nering gezet".

WEST-INDIE
Het geschil met Venezuela.
Curacao, 7 Juli 1938.
Verslag der vergaderingen, gehouden op 27 Juni
j.1. en 1 deze door het Bestuur der Groep Nederlandsche Antillen van het Alg. Ned. Verbond. Tot
deze vergaderingen waren uitgenoodigd de leden van
en Nijverheid en het BedeKamer van handel en
stuur van de Afdeeling Curacao, der Ned. Vereeniging „Onze Vloot".
De onder-voorzitter onzer Groep legt uiteen het
doel der bijeenkomst. Hi' deelt merle, dat door verschillen,de vijandige decreten van President Castro de
handel en scheepvaart van Curacao geheel en al is
stopgezet en Curacao een crisis doormaakt, zoo hevig
als nooit te voren. Als deze wantoestand nog eenige
maandenmoet voortduren, zegt hij, zal de meergegoede handelstand zoowel als de armere bevolking
tot het uiterste gebracht worden, redenen waarom de
Groep Ned. Ant. van het Alg. Ned. Verbond zich
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g
eroepen meent op te treden, waar de Nederlandsche
slam bedreigd wordt en hare zustervereenigingen Kamervan Koophandel en Nijverheid en „Onze Vloot"
als vertegenwoordigsters van een groot aantal der
voornaamste burgers van Curacao heeft samengeroepen, om onderling te bespreken wat er door deze Brie
vereenigingen te samen an gedaan worden in net
belang der Kolonie.
Na langdurige besprekingen kwam men tot het besluit, dat deze drie vereenigingen gezamenlijk een adres
zoul den richten tot Hare Majesteit met beleefd dock
drip end verzoek het daarheen te willen leiden, dat
Curacao spoedig en afdoende geholpen worde.
Aan den H.E.G. heer Gouverneur der Kolonie
werd het verzoek gericht het smeekschrift aan Hare
Majesteit wel te willen ondersteunen. Zondag 5 juli
1908 werd het den heer Gouverneur toegezonden.
C. S. GORSIRA J.P.Ezn., Secretaris.
Naschrift derRedactie.
Het adres, waarvan hier sprake is, heeft reeds in
de couranten de rondegedaan, en ma dus als bekend worden verondersteld. Hetgetuigt voor de kracht
van onze Groep , dat
het initiatiefzij
nam, met de
beide andere vereenigingen, tot het stellen en verzenden van het adres. Moe het die goede uitwerking
hebben, die de opstellers er zich van hebben gedacht
— want waarlijk, zoo ooit, dan is hulp hier thans
drip end noodig, wil onze in voorkomen en bey&
king, in streven en toewijding meest Nederlandsche
kolonie haar welvaart niet volkomen vernietigd zien.
Men leze slechts de list van grieven, in het adres
vermeld. Zij zijn talrijk en ernstig, en ziji treffen juist
datgene, waaraan Curacao zijn bloei heeft te danken
gehad, den handel en de scheepvaart. En het zijn niet
.■

Bestuur der Groep Suriname van het A.N.V. in de kleine leeszaal van het Groepskantoor.
Van links naar rechts: D. Fernandes Jr., Dr . H. j. v. d. Schioeff, Luit. J. C. H. P. Boertje, Fred, Oudschans Dentz, Secretaris, F. C. Curiel,
Voorzitter, E, B. J. Luitink, Onder-Voorzitter, C. van Drimmelen, Penningmeester,. M. da Costa, S. da Silva, 2 e Secretaris.
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slechts de in het ad es opgenomen grieven, die den
bitteren wrok hebben doen ontstaan. Met wijze gema.
tigdheid zijn door de opstellers alleen die geweldd aVene
den en vijandige bepalingen van de iek
republzuela ten opzichte van onze kolonie in het adres opgenomen, die in den laatsten tijd zijn voorgevallen,
als 't ware de druppel, die den emmer deed overloopen. Doch reeds jaren lang hebben dergelijke gewelddadenplaats gevonden, zin maatregekn, er op berekend, den Nederlandschen handel en scheepvaart op
Curacao zooveel mogelijk te tnuiken, genomen, en
zuchten onze Benredenwindsche eilanden onder lien
druk.
Men moet op Curacao hebben vertoefd, en vooral,
men moet den minderen man in zijn werk, in zijn
dagelijksch leven hebben kunnen gadeslaan, in zijn
Kleine barkjes met hem op zee zin geweest, men moet
zijin zwoegen en werken om den kost te verdienen,
hebben nagegaan, om een juisten indruk te verkrijgen
van de angst en verslagenheid, die het yolk drukken,
voor dat zwaard van Damocles, dat hun voortdurend bov en het hoofd hangt. Men moet een schoener, aan welken onverwacht en volkomen willekeurig
het lossen in een Venezolaansche haven ontzegd was,
onverrichter zake met al zijn passagiers en goederen
hebben zien terugkeeren in de zoo juist verlaten hav en van Curacao en de schrik en woede van het
yolk hebben aanschouwd, men moet de berusting hebben bewonderd, waarmede de visschers, evenals de
Russische boer met zijn „waarom ook niet ?", u vertellen, hoe de visscherij op de Roques-eilanden, vroeger zulk een ruime bron van bestaan, nu bijna
g
een voordeel meer oplevert, omdat Venezuela het
visschen daar bijna onmogelijk maakt; men mcet de
nijpende armoede kennen, die onder de mindere bevolking van Curacao heerscht, en de met hooghartigen trots verborgen gehouden verartning van meerdere
vroeger gegoede families hebben aanschouwd — om
werkelijk in te zien, van hoe overwegende beteekenis
dit alles voor onze kolonie is, en ten voile te beamen
de woorden van het adres, dat Curacao thans een
crisis doorleeft, zoo hevig' als nooit te voren, een
crisis, die van het toch reeds verzwakteorgatisme
zijn laatste krachten vergt.
Mog'e die crisis door de krachtdadige hulp van het
moederland spoedig voorbij zijn; want slechts van
Nederland zelf kan op het oogenblik de redding komen, en slechts eene regeling, die ook voor de toekomst vaste waarborgen geeft, kan hier helpen en den
vroeger zoo krachtigen tak van onzen Nederlandschen
stam voor afsterven behoeden.

INGEZONDEN.
Over de Friezen en hun eigeli taal.
Potchefstroom, 29 Juni 1908.
In het Mei-nr. van Neerlandialas ik onder bovenstaand opschrift een ingezonden stuk, waarin de schrijver de vraag doet of Friezen in het A. N. V. ore
en of Friezen Nederlanders zijn ? Schrijver schijnt
speciaal het oo te hebben op de ijveraars voor hun taal.
Dat de Friezen ijveren voor hun eigen taal, strekt
hungeheel niet tot eer, beslist niet, het is een natuurlikgevolg, het zijn Friese klanken, die wij van onze
moeders het eerst horen, derhalve is die taal onze
moedertaal, in de Friese taal krijgen wij onze eerste
opvoeding, wij den in die taal; de taal in onze
speeljaren en zo voort tot aan onze dood is altijd
die zelfde „Fryske tael". De Fries is trots op die
eigen taal, en wil die taal niet alleen behonden maar

ook ontwikkelen. Friesland heeft eigen zeden en gewoonten. Hi' is een Hollander, wil ook geen Hollander zijn, want hi' heeft geen stamgemeenschap met
de Hollander, Friesland werd lang voor onze jaartelling door Friezen bewoond en wist zich door al
tijden heen als yolk te handhaven, waardoor er voor
de Friesgoede redenen bestaan om trots te zijn op
zijn land, zijn taal en yolk. Maar wij zijn ook Nederlanders: 1 0 . omdat onzegemeenschappelike belangen zo nauw verbonden ziin; 2 0 . omdat de Eriezen ook leden zijn van het Nederlands Gemenebest
en dat wij Nederlanders zijn, ook daar zijn wij trots
op. Een Fries, die het bewustzijn heeit, dat hij Fries
is, is altijd een goed Nederlander en voelt zich genegen om iets te doen voor dat Nederlanderschap.
Hi' wil derhalve samenwerken met het A. N. V. tot
verspreiding niet van ziin eigen moedertaal, maar we
degelik ter bevordering van de verspreiding van de
Nederlandse taal (Vooralvan de Nederlandse Stambelang'en. Red.), natuurlik niet om zin eigen taal in
eigen land te verdringen, het een de bedoeling' van
het A. N. V. ook niet zijn kan; de Fries wit opireden, daar waar hi' in algemene zin ophoudt Fries
te zijn, maar Nederlander blijft. Voor het A. N. V.
bestaat dusgeen gevaar om de Friezen te verliezen,
maar wel hoop om ze te* winnen, natuurlik zo lang
van de zijde van het A. N. V. een pogmgen worden aangewend am de Friese taal op een of andere
wijs te benadelen.
S. DE JONG.
Dit laatste lit allerminst in de bedoeling van het
A. N. V. Zie ook ons naschrift in het Mei-nr.Red.

l

Van den beer J. vanRavenheim, de schrijver van
het stuk in het Mei-nr., ontvingen wij nog een artikel
over de kwestie. Uitgebrek aan plaatsruimte kunnen
wij het niet opnemen, maar op zijn vraag omtrent het
algemeen gesproken Nederlandsch willen wij toch dit
antwoorden:
Wij verstaan onder algemeen gesproken Nederlandsch hetzelfde wat Matthias de Vries er onder begreep, toen hi' schreef: „Het raadplegen der le v e nd e, dergesproken taal, dat is het ware, het
eerng middel ombier met zekerheid te werk teg'aan".
(Inl. Ndl. Wdb. biz. LXIX). Daaronder verstond hij
niet de dialekten, maar ook niethet surrogaat, de
boekentaal, dat blijkens de werkelijkheid en het schrijven van den beer v. R. er vaak voor doorgaat. Het
is zeer zeker de beschaafde omgangstaal, maar in ons
vertellen loopt die als van z elf over in die er
zin hebbende, minder gewone, teekenende woorden;•
maar ook die leven. In Indio ontstaat soms door alzondering van het levende Nederlandsch, door slechte
schoolboeken en verstijvend, d. w. z. stijf wordend
-makend Nederlandsch, bij de meesters een onnederlandsch Nederlandsch, dat door verblijf in Nederland
weer lenig en levend worth, het doode uitstoot.
Van daar hetgroote belang van druk Stamverkeer.
Zie verder over de taalkwestie: F. Buitenrust Hettema: Taal- en Dichterstudies en J. G.
Talen, R. A. Kollewijn en F. Buitenrust Hettema:
Nederlandse Taa 1, preeve van een Nederl.
Spraakleer.
Het beste schoolboek is, dat wat zich bij de levende
spraak aansluit; de beste krant, die waarin de schrijver spreekt als Brusse in zijn Onder de me nschen.
Dart is er eenheid.

Geach'eRedacteur,
Het NederlandschJongelings-Verbond (Beschermheer Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden),
wenscht landgenooten, die zich in 't Buitenland moetengaan vests en den we in den vreemde eenigszins
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gemakkelijk te maken door hun een vriendenkring te
wijzen, die hen met alle welwillendheid zal ontvangen.
Chr. Jongeling's-Vereenigingen op vele plaatsen hebben zich bereid verklaard aankomende land ve rhuizer s, over we ons Verbond inlichtingen verschaft behulpzaam te zijn.
Wee dus familie-leden of vrienden heelt,
welke zich naar 't Buitenland zullen be even
wijze hen op 't adres der Commissie voor deze zaak,
mar ook gaarne alle mededeelingen aangaande bepersonen worden ingewacht.
do
(Zij, die naar N o o r d-Amerika 'aan wenden zich
bij voorkeur tot den heer W. Wagenaar, Goudschestraat 30, Rotterdam, bij wien tevens introductie-brieven voor Amerikaansche Chr. Jongel'ings-Vereenigingen en verdere inlichtingen verkrijgbaar zijn.
Voor Z u i d-Amerika is 't adres bij den heer J.
Ph. Marmelstein, Reyer Anslostraat 28, Amsterdam).
De Commissie voornoemd:
J. Ph. MARMELSTEIN, Reyer Anslostr. 28,
Amsterdam.
Rotterdam.
W. LIOTARD, Station sweg 3,
W. WAGENAAR, Goudschestr. 30
W
P.v. d. AKKER, Delftschepoortpl. 7, „
J. HOOGWERF, Gorredijk (Fr.),
J. H. TIMMER, Heiligerlee (Gron.).

Potchefstroom, 15 Mei 1908.
Mijnheer de Redacteur,
Als lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond
en iemand, die belang stelt in zijn vooruitgang, van
wege het groote nut, dat dit Verbond heeft ook voor
ons hier, zou ik gaarne het volgende onder de aandacht brengen van het Bestuur en de leden van ons
Verbond. Er is narnelijk iets in de statuten van deze
vereeniging, dat bij verscheidene Afrikaners een struikelblok is, om als lid toe te treden.
Zooals in de statuten omschreven, beoogt het Al emeen Nederlandsch Verbond de verhoogmg van de
zedelijke en stoffelijke kracht van den N e d e rlandschen stam en is het werkzaam voor de
handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taa 1. Nu is het een feit, dat cr. hier hondern die zich niet kunnen rekenen te
den Afrikaners zij,
behooren tot den Nederlandschen stam en ook zijn er
velen die voelenvoor de handhaving van hun eigen)
taal, maar op het standpunt staan, dat de Nederlandsche taal de hunne niet is. Bij hen heerscht de indruk,
dat het Algemeen Nederlandsch Verbond eene vereeniging is, waartoe alleen Hollanders kunnen toetreden als lid.
Dit isnu wel niet het geval, maar de statuten geven
er wel aanleiding toe. Zou het niet mogelijk zijn, dat
er een zoo ante verandering werd aangebracht, dat
dit bezwaar niet meer wardgevoeld. floe zou het
zijn, als men aan de zinsnede: „Het is werkzaam
voor de handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal", toevoegde: „in al hare vertakkingen, n.l.
Hollandsch, Vlaamsch en Afrikaansch-Hollandsch" of
iets in diengeest. Door het Afrikaansch-Hollandsch
officieel te erkennen zal het Verbond hier veel meer
in de smaak van de Afrikaners vallen en zijne werkzaamheid hier brengen op een terrein, waar het de
beste kansen tot slagen heeft. De broeders in Nederland behoeven zich er heusch niet ongerust over te
maken, dat het Afrikaansch-Hollandsch zich zal ontwikkelen in eene richting, die al verder en verder van
de Hollandsche taal of zal voeren. Integendeel er zal
altijd meer en meer toenadering komen. leder, die er
ernstig naar streeft om onze taal vooruit te helpen,
zal moeten erkennen, dat eengoede kennis vans de
Hollandsche taal daarbij oranisbaar is, en ongetvvijfeld zullen we om meer buigzaamheid in onze taal te
krijgen al nader en nader aan de Hollandsche taal
komen.

159

Laen wij dus niet over kleinigheden kibbelen, maar
het groote doel voor oogen houden, dat hier in ZuidAfrika zeker meer bevorderd zal worden door oificieek erkenneng van de Afrikaansche taal.
Daardoor komen we tegemoet aan de bezwaren van
den Afrikaner, die zich nu eenigszins miskend acht
of vreemd voelt tegenover het Verbond. Wat ook onze
oorsprong moge geweest zijn, vandaag voelen wij
ons een en dat wordt veroorzaakt door onze taaleenheid. De taal is de band, die ons aan elkaar bindt
en wanneer die in het banter staat zullen wij ons er
niet over bekommeren of we tot den Nederlandschen
stam behooren of niet.
Ik heb de eer te zijn
Uw dienstw. Dienaar,
Dr. H. D. J. BODENSTEIN.
De Red. komt in het volgend nummer op bovenstaande beschouwing terug.

Ned. briefwisseling met Vlaanderen.
Dezer dagen ontving ik het bezoek van een vertegenwoordiger van de Clouterie de Gentbrugge, met
verzoek, een prijs-courant, in 't Nederlandsch, waarvan de firma zich in Holland wil bedienen, na te zien.
Ik vernam van hem, dat Hollandsche firma's zijn firma in 't Fransch aanschrijven, een Fransch, dat dikwijls onvt ieirstaanbaar is. Somwijlett worth
zelfs wel eens een Nederlandschen brief in 't Fransch
beantwoordt uit Holland! En wel eens in 't Engelsch! Met alle macht zou dat toch moeten te keer
gegaan worden. Duitsche firma's beantwoorden Fransche brieven in 't Duitsch.
H. MEERT.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Sprekers voor 't Verbond.
Alle sprekers, zangers en voordragers, die zich in
den komenden winter beschikbaar willen stellen om
voor de Afdeelingen van het A. N. V. in Noord en
Zuid op te treden, worden verzocht zich zoo spoedig mogelijk aan te melden aan het Kantoor van het
A. N. V. Wijnstraat 81, Dordrecht.
Reedsgaven zich op:
1. Mej. Veer de Vere, officier van de Academie te
Parijs, 31 Boulevard Bonne-Nouvelle.
Onderwerp: De Fransche Revolutie in woord
en beeld.
2. Mevr. Marie E. Arntzen-Wafelbakker, Marnixkade 17, Amsterdam.
Voordrachtavonden op Dramatisch-, Lyrisch- en
komischgebied.
Voordrachtenlijst wordt op aanvraag toegezonden.
Gedenkplaat ter eere van Van der Capellen
tot den Pol.
Gelijk in de dagbladen vermeld stond, is Op 6 Juni
j .1. te Zwolle de gedenkplaat onthuld, die de Holland
Society te Nieuw-York heeft doen aanbrengen in het
door willen Van der Callen tot den Pol. te Zwolle
bewoonde huis. Gelijk men weet, heeft hi zich ten
tide van den onafhankelijkheidsoorlog zeer verdienstelijk gemaakt ten opzichte van de Amerikanen. Naar
aanleiding dezer feestelijkheden schreef Dr. N. A.
Cramer een paar artikels over het leven van Van der
Capellen in de Provinciale Overijselsche en Zwolsche
Courant, waarinde schrijver o, m. zegt:
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Het stand punt dat wij, Nederlanders, innemen en
innemen moeten ten opzichte van de nagedachtenis
van Van der Ca lien tot den Pol, is niet hetzelfde,
als
ingenomen wordt aan de overzijde van
als het
den Oceaan. Zijn wij verplicht met nauwgezetheid al
zijn laden te wikken en te wegen om tot een rechtvaardig oordeel te geraken, het is den Amerikanen
vergund, en het is hun recht, slechts op die te letten,
welke in heel ziin publieke leven het meeste tot zijn
eer strekken: ziin hartelijke liefde voor de zaak hunner vrijheid, zijn krachtdadige hulp in tijden, toen er
zelfs voor den schrandersten eigenbaatzoeker nog
nauwelijks een flauwe hoop op loon daarvoor geschemerd zou hebben.
Van de dankbaarheid, daarginds voor Capellen gevoeld, was Dr. W. Elliot Griffis te Ithaca in den
staat Nieuw-York, de tolk, o. a. toen hi in zijn „Brave little Holland and what she taught us", blz. 229,
hem met warme woorden herdacht als den man, die
de eerste kampvechter voor de Amerikaansche zaak
ten onzent is geweest. De heer Elliot Griffis is een
bekend en geeerd schrijyer, die een bijzondere voorliefde voor ons yolk heeft; onze taal kent hi' grondig en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde telt hem onder haar buitenlandsche leden.
Niet tevreden met die hulde in woorden, is bij Dr.
Elliot Griffis het denkbeeld gerezen om door een gedenkplaat te Zwolle, een blijvend teeken van erkentelijkheid aan latere geslachten te vermaken. Zijn daartoe strekkend voorstel werd door de te Nieuw-York
gevestigde Holland Society aangenomen.
Iii to had Dr. Elliot Griffis zich tot zijrt
vriend, den heer P. Lycklama Nyeholt gewend met
verzoek om zijn medewerking te verleeinen tot hetgeen met de aanbrenging dier gedenkplaat in verband
zou staan. Natuurlijk riep de heer Lycklarna de hulp
in van het Bestuur der Vereeniging tot Beoefening
van Overijselsch Regt en Geschiedenis en deze werd
g
aarne verleend.
De HoLand Society wees voor de gedenkplaat een
afzonderlijke commissie aan, waarin de heeren John
R. van Wormer, als voorzitter; Henry 1. Bogert,
alssecretaris en Arthur H. van Brunt, als penningmeester, zitting nnmen. Aan de noodige fondsen ontbrak het al spoedig niet en de „Gorham Company"
te Nieuw-York werd belast met het ontwerpen en het
gieten van het monument. Zij is daarin uitmuntend
geslaagld haar werkstuk voldoet aan , de strengste
eischen der kunst. De voorzitter der cornmissie is
naar Europa overgekomen om de gedenkplaat te onthullen.
Den heer Van Wormer, wiens naam reeds ons aangenaam aandoet, zagen wij met vreugde in ons midden, als den vertegenwoordiger van de Holland Society, de vermaarde Vereeniging, die nu reeds 23 jaren lang er voor waakt, dat bij de grootsche ontwikkeling der Unie, die van alle intellectueele krachten
aldaar de meest rustelboze inspanning vergt en er ae
aandacht meer op de toekomst dan op het verleden
gevestigd doet houden, het bewustziin met verloren
ga, dat voor een klein deel naar den bloede, voor
een veelgrooter naar den geest, de Republiek der
Vereenigde Nederlanden Amerika's moederland is gewe. est. Ge.lijk Washington, aan Capellen zijn dank betuigend, in den adem met zijn persoon van ons yolk
gewaagde, zoo gaat, wij gevoelen het, die hulde in
wezentijkheid boven Capellen uit en is zij een eerbetoon, door het 'one yolk aan het oude gebracht.

Het Ned. Lied.
Het voorbeeld door den heer Hullebroeck met zijn
schenking
van e zijner liederen aan het A.
en partij
N. V. heeft navolging gevonden.
De bekende Delftsche toonkunstenaar, de heer j. P.
J. Wierts, heeft een honderdtal zijner „Liederen voor
1 Volk" (4 bundels), geschonken aan Uroep teed.
Indie en een viiftigtal aan Groep Suriname.

De Toekomst van Curacao.
Over „De Toekornst van Curacao als Nederlandsche
Wereldhaven in West-Indie" heeft de heer J. C. Loman, civiel-ingenieur, den 1 len Mei een lezing gehouden voor de Groep Suriname van het A. N. V.
De lezing is in druk verschenen en aan de leden
der Eerste en Tweede Kamer en deers gezonden.
Een beperkt aantal exemplaren van dit geschrift is
teen toezending van 25 cent verkrilgbaar aan het
Kantoor A. N. V. te Dordrecht.

Doel der Friesche Beweging.
Een woord van Dr. Schepers:
Het hoge doel van de Friese beweging is met de
naam van inwendige zending te betietelen: nader tot
elkaar brengen van mensen van allerlei stand en, bij
die alien, opwekking tot waardering van het eigene
en wel vanhet meest eigene, dat een mens kan hebben, z'n taal in de eerste plaats, opwekking en ontwikkeling door dat eigene van daarvoor juist bij uitstekvatbare elementen it het Nederlandse volk; wakker-maken van het streven, zich dat ras waardig te
betonen, dat nu tenminste al 20 eeuwen op dezelfde
plek gewoond, geleefd en gestreden heeft, om vrij te
ziin van mensen en an de zee' oude: „adeldom brengt plighten mee" de suffenden toe te roe en
en zo niet mee te helpen aan verdelen van het land,
maar aan veredelen, want waar de delen verbeterd
worden, komt dat hetgeheel ten goede.

Holland op zijn allermalst.
Een Amsterdamsche bankinstelling zond aan het A.
N. V. te Dordrecht een Duitsche briefkaart om de
admintistratie te herinneren, dat ze nog geen ant„
woord had op haar letztes
Schreiben".
met een
Natuurlijk ging de briefkaart tern beplakt
be
groen zegeltje.

Amsterdam, Rotterdam, Dordt !
De heer Charles Boissevain schrijft nit Indie aan bet
Handelsblad in een zijner Van Dag tot D a s:
Vol ens W. A. van Rees zon de bootsmansmaat
in degouden eeuw der zeilschepen weleer, als de
ra'sgebrast werden en de matrozen aan de lijnen
trokken: „h e! djulleman h o, he!" waarna
114 eindigde met drie fiksche rukken, onder aanroeping der drie Nederlandsche hoofdhandelsteden: „A msterdam! Rotterdam! Dordt!" Vooral
dit laatste woord „D o r d t" zeide van Rees, scheen
de spieren bijzonder te spannen... „want het touw
kraakte er van!"
Alle hens aan de touwen! Mannen-broeders, er is
nog zooveel le doen in Tropisch Nederland! Brengt
werkkracht en kapitaal! Trekken, 'on ens! Trekken!
De ra'sgebrast want de Noordwester blaast... rept
je... Naar d'Oost naar d'Oost!
„He! djulleman, he!
Amsterdam,Rotterdam, Dordt!"

Een woord van Burgemeester Zimmerman,
De Burgemeester van Rotterdam heeft aan het feestmaal tergelegenheid van het Internationale Handelsen Scheepvaartfeest o. m. deze gulden woorden gesproken:
Wij wenschen onze plaats onder de zon te hand.
haven. Wij wenschen niet te zijn het Holland van curieusgekleede boeren en boerinnen, het Holland van
de smalle kanalen, noch het Holland der oudhedenwinkels; niet een museum van merkwaardigheden willen wij zijn, maar een land, met een Egging als weinige in de wereld, met eere deelnemende aan deft
vreedzamen wedstrijd der volkeren, er naar strevende
in de 20ste eeuw in handel, nijverheid, scheepvaart en
beschaving de reputatie te kunnen handhaven, welke
onze voorouders ons nalieten.

N E E R L A N D I A.
De Nederlanders in Hongarije.
De heer R. Venema, die tracht de Nederlanders ie
Fiume (Hongarije) voor het A . N . V . te winnen,
schrijft in „Eigen H a a r d " van 1 A u g . o. m . :
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een afdeeling voor onderzeebooten verbonden, aan
welker hoofd de oud-zeeofficier, de heer F . Koster,
staat. De directeur wordt door een groep Hollanders
ter zijde gestaan, die de kern vormen van de onderzeebooten-afdeeling, en specialiteiten zijn in de ver-
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„Tot voor een vijf-en-twintig of dertig jaren was de
scheepsbouw
hier langs de kust van Fiume en
Kroatië de voornaamste tak van industrie. Merkwaardig, dat deze zich thans in Fiume weer begint te ontwikkelen, en dat het Hollanders zijn, die hieraan den
stoot gegeven hebben. A a n de torpedofabriek van
Whitehead & C o . is namelijk sedert het vorige jaar

schillende takken van het scheepsbouwbedrijf".
Op bijgevoegde foto ziet men de Hollandsche werklui, met hun directeur i n het midden, op een aan de
werf in aanbouw zijnde onderzeeboot. De tweede links
van; den directeur is diens rechterhand, baas Pieter
de Kreek.
De Hollandsche kclcnie telt ongeveer 30 ziekn.
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Wat is er in een naam ?
Johanna van Linden van den Heuvell, zoo is de
naam van een jonge Nederlandsche zangeres, reeds
vreemde.Maar
a ard in eigen land en in den vree
vertu
dien naam, dien goeden vaderlandschen naam, die al
klonk van zelf en waaraan haar klankrijke stem nieuwen klank had gegeven, dien naam gaat zij afleg'gen.
Want, zoo staat er in de krant, zij moet in het buiten and zingen, en om verwarring te voorkomen met
namen, die op den hare lijken, heeft zij een kunstenaarsnaam aangenomen. Zij zal voortaan Tilia Hill
heeten.
Dat is niet zoo mooi als Johanna van Linden van
den Heuvell, vinden wij; maar het is Engelsch. En
aan de Angelsaksen schijnt het halve heden en misschien de heele toekomst te hooren. Een jaar of twintig geleden, zou onze kunstenares zich allicht Jeanne
de la Montagne of Tiglia Collina hebben genoemd.
Nu is zij Miss Tilia Hill.
Zou 't haar ook op haar loopbaan baat brengen,
dat zij haar Hollandschen naam heeft afgelegcl ? lammer dan, dat Messchaert, van Roo en anderen er
.
niet aan hebbengedacht.
Is de Engelsche naam een hulde aan de opkomenmuziek ? Er worden al meer zangeelsaks
de
res
sen en zangers met Engelsche namen bekend in de
concertzaal en in de opera. Amerika zal weldra de
Vin„ keelen" overstroomen, zei onwereld met zijn
langs een musicus uit de Vereenigde Staten. En een
Amerikaan, pas van de Filippijnen gekomen, hoorden
wij voorspellen, dat een yolk zoo muzikaal is als de
Filipino's, Amerikaansche onderdanen, en mettertijd
de wereld vervuld zou zijn van den roem van hun
zan en spel. Die Filipino's dragen wel meest Spaansche namen, maar zij kunnen die voor Engelsche verruilen.
Met dat al, wij Hollanders zijn nog niet zoo verwend door den roem van onze kunstenaars van spel
en zang — al is die roem niet meer van gisteren
dat wij niet liever zouden zien,, dat een onzer begaafde zangeressen haar ronden Hollandschen naam behield of er een aannam van Dietschen klank.

Holland op zijn malst.
Neerlandia krijgt allerlei kleine mededeelingen voor
deze rubriek, maar heeft er niet altijd plaats voor.
Uit den hoop enkele; namen blijven zooveel mogelijk
nog achterwege:
In Plan C. Rotterdam, op de ramen van een modezaak: Grande mise en vente. En op de deur: geverft.
Ook in Rotterdam bij een kapper op de abonnementskaarten: Champoing Americaine. Brosse mecanique electric. En op de keerzilde: Scheeren. Shamponeeren of friction. Coup de Brosse electric.
Te Ginneken is de nieuwe burgetneester ingehuldigd.
Volgens de courant kwam de jongejuffrouw Coolen
naar voren en zeide in keurig Fransch het volgende
gedicht:
En ce jour d'allegresse
Je vous offre mes voeux,
Au nom de lajeunesse
Represent& en ces lieux.
Soyez de ce village
Le Pere et l'Ornement,
Guidez-le en homme sage
Un mi-siecle durant.
Aux fonctions de Maire
Parfoispleines d'ennuis,
joignez celles d'un pere
Pour vos enfants cheris.
En wat er meer volgt aan kinderlijke wenschen bij
de komst van een nieuwen burgervader.
Van de vereeniging „Hou' en Trouw" te Amsterdam aan een zijner leden op den briefomslag: Den
cjo. Royal Dutch Mail, Paramaribo.
Heer

Inhet Handelsblad van Antwerpen, met niets dan
Hollandschen tekst en aankondigingen, in het Fransch
een advertentie:Royaume des Pays-Bas. Administration des Domains. En dan een veiling zoo en zoo
„par le Receveur de l'Enxegistrement et des domaines
a Dordrecht, a l'hOtel Koophandel en Zeevaart enz. enz.
't Is of men een co rant leest uit Napoleons tijd,
toen Dordrecht lag in Le Departement des Bouches
de la Meuse. Foei.
Van minder voornaam gedoe getuigen de eeuwige
Ansichten, Aanzichten of Ansichtskaarten. Zulke leelijke din en verraden dadelijk de geestelijke minderwaardigheid van den gebruiker. Heel wat voornamer
is daarentegen weer de hoogheid waarmee tal van
onze zangers en zangeressen het Nederlandsche lied
versmaden. In Parijs, waarvan ditmaal de klacht
kwam, voor de zooveelste maal, zingen ze Duitsch,
Hebben wij Nederlanders, dan een goede oorspronkelijke zangmuziek ? Ja wel men,eer, maar weinig
goede oorspronkelijke zangers. Duitsch broedsel
meest.
Iemand is verontwaardigd over een armen schoenpoetserbii de Amsterdamsche Beurs, die op zijn bankje 'eta schilderen: Abonnement a seCtnaine pour decrofter. Wij niet. Als we op de Beurs zelf lezen Royal
Lunchroom, Premier Stores, Safe Deposit enz., dan
denken wij: zoo heer zoo knee t. Van dezelfde familie
als de lunchroom en consorter is de Showroom, GeAmsterdam. Waarom niet uitstalkamer :'
bouw Velox ,
Maar dan, niet op de ramen: Absolute Accuratesse
Gegarandeerd, zooals een andere Amsterdamsche firma, naar ons door een Antwerpsch koopman wordt
geklaagd, in haar brieven verklaart. Tegen het verlies aan goed Nederlandsch ma hier als winst wordengeboekt een nieuw soort van Generaals, al is het
niet in ons le r. Een firma, eveneens te Amsterdam,
is Generaal-Vertegenwoordiger geworden.
Bij het lezen, van gebrekkige Hollandsche teksten
buitenlands zijn wij Hollanders licht geneigd de goede bedoeling te waardeeren. Wij erkennen de moeilijkheid om in een vreemde taal zich betamelijk uit te
drukken. Als wij het niet wisten dan zouden de Fransche advertenties en drukwerken van Nederlanders in
Nederland het ons wel leeren. Maar 't kan ook een
bespotting worden en dan danken de Nederlanders
voor de poespas. Zoo de Coco van Calaber waarvan iemand in Luik: „einige agent et deptft houder"
is. Men kan bij hem een kleine „hoeveilheid" in proefdoos krijgen, to 'ern 0.80 cent in „poetzegels". Het is
eenpoeder „waarmede de industriehooklen, alsmede
de legerhoofden een verfrispbende goedekoope drank
voor de harbeiders en de soldaten fabriceeren. Ded
inhoud van een doos in houderd liter water geeft dumiddelijk een uiterst aangename drank. De coco wordt
in drie worochillende aromas vervaardigd". De meer
goed bedoelde dan duidelijke slotzin is : Oeheel tot
wer orders, verblijven eni.j. Hoogachtend wid der
dwes — volt onderteekening.
Tegenhanger is het Fransch van het Menu du Lundi 25. Mai '08 van een bekend eethuis inRotterdam.
Die schaft o. a. Beefsteack Marchand du Vin en Ommelette du fromage. Voor de liefhebbers ook het zeer
biizondere Viande froict a sortie; zeker van een kalf met
vijf pooten. Met die meneer uit dat eethuis, die, dat is
waar ook, ook nog Boeuf bouilli a la Vindigrette leert , zou kennis moeten maken de handelsman uit
v
„Sloterdijk pres Amsterdam", die op zijn briefkaarten drukt(hij dcet in siervogels en derzelver eieren) :
Fournisseur de toutes les jardins zoOogique.
Coco-Fransch van 't zelfde alloci als dat Hollandsch
uit Luik. Nee, zalig dan in Den Haag, in de Prinsenstraat: „Fijn geparfumeerde Odeurs in diverse parfums". Dat ruikje.
Nederlanders en Stamverwanten!
..
Steunt eigen handel en nijverheid!
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Het voetspoor der
vaderen.

overblijfselen van Hollands vroegere betrekkingen in den vreemde.

In het Juni-nummer (zie
blz. 117) werd een en
ander meegedeeld over de
inwijding van het WilhelHolland op zijn best.
mina-Hospitaal en de Nederlandsche kerk te SmyrTe Londen is tergena, wier herstelling mogelegenheid van het wereldlijk is gemaakt door giften
congres voor teekenondervanparticulieren in Holwijs
entoonstelling
een t
land en de Levant en met
voor teekenonderwijs gesteun van de Nederlandhouden, waar de Nedersche Regeering.
landsche inzending zeer
Eenige foto's door den
de aandacht trok. Het
secretaris der afdeeling
schoolbestuur te Leeds,
Smyrna van het Algemeen
verzocht het NederlandNederlandsch Verbondgesche comite, deze inzenzonden, kwamen te laat
ding ook aldaar te mogen
om ze bij het verslag nog
tentoonstellen. Slechts
te kunnen opnemen.
enkele andere inzendingen
De eerste hierbij afgeviel dezelfde onderscheidrukte foto stelt voor de
ding ten deel.
vernieuwde Hollandsche
Bovendien komen talkerk en het oude kerkhof
rijke aanvragen, naar aanmet verscheidene Nederleiding dezer inzending
landschegraftomben van
in, omprogramma's en
voor drie eeuwen, waarleerplannen van de Ned.
over Maurits Wagenvoort
scholen, voornamelijk uit
o.a. in jaargang 1905 van
Frankrijk, En eland Rushet bekende maandschrift
land en Finland.
„Op de Hoogte" belangDe nieuwe Holl. Kerk en het Holl. Kerkhof te Smyrna.
**
!like mededeelingen heeft
*
gedaan.
Aan de hoogeschool van Berlin worth een nieuw LecDegroote foto geeft het geheel herstelde Wilheltoraat in Nederlandsche taal en letterkunde ingevoerd.
mina-Hospitaal te zien.
Voor dezeplaats komt Dr. Van de Wijer, van Brugge,
Mogen deze afbeeldingen nogmaals de aandacht vesti en op en de belangstelling verlevendigen in de in aanmerking. Zijn benoeming zou ophanden zijn,

a

Het Wilhelmina-Hospitaal te Smyrna,
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Gym-

Maar het staatgewichtig: Franco, Imprimes, dat
valt niet te ontkennen".

In de Limburger Koerier van 23 Juli komt „Len
Limb. oud-student" met verontwaardiging op to yen het
feit, datbij de prijsuitdeeling, ter gelegenheid van het
eind-examen aan, het bijzondere Gymnasium te Roermond, de Fransche taalgebezigd werd.
Het doet hem smartelijk aan, dat dit geschiedt in
een Ned. college met Ned. leeraren en leerlingen voor
een Ned.publiek.
„Twee zaken ziin hier mogelijk", schrijft hij.
„Ten eerste kan. het zijn, dat de daar vergaderde
Nederlanders hun Nederlandsch niet of slecht kennen.
Dit zouniet verwonderen, daar de verplichte
spreektaal der leerlingen het Fransch is.
Och, spreekt met uwe klasgenooten en vraagt hen,
wat ze in 't werkelijk leven met dit hun aangeleerd
Fransch konden uitrichten. Spotende gezichten en ironischeglimlachjes bewiizen immer, dat dit Fransch
slechts een verbasterd Nederlandsch was.
Het noodlottige gevolg echter is: onze jongens kennen noch Fransch noch Nederlandsch.
Ten tweede is het mogelijk, dat men de Fransche.
aal gebruikt, omdat men de Nederlandsche voor z(56
t
plechtig een prijsuitdeeling te gering acht.
Mii dunkt toch, dat, hoewel de Fransche taal op
deze colleges de verplichte spreektaal is, bij officieele
plechtigheden men wel het Nederlandsch mocht gebruiken.
Of zou ik me vergissen, en is de taal, die Vondel
en Gezellegoed genoeg vonden, niet goed genoeg
meer voor onze katholiekegymnasia ?
Of zou het waar ziin, dat de taal onzergeleerden
en staatslieden onzenjongens te min meet zijn.
Of is de taal, waarin ons yolk tot God bidt, niet
waardig, te dienen tot het voorlezen van enkele jongensnamen ?
Neen, laten we ons niet opmjnden, maar
het is droevig te zien, hoe op deze wijze onzen jongens eene mipachting voor hun eigen moedertaal
wordt opgedrongen; zó(5 grceit met hen op de idee,
de vaste idee, dat in beschaaide kringen slechts Fransch
als voertaal mag gebruikt worden.
Ziet dat fiere Vlaamsche vclk, ons zoo nauw verwant, strijden lijden voor zijn taal! Ziet hun oogen
glinsteren als ze hunne zoe:e „Vlaamsche tale" hooren vloeien van de lippen; ze zwoegen om hunne
taal, die ze op de knie hunner moeder leerden, te beschaven ; ze strijden om de rechten, die men hunne
taal onthoudt. Zij, strekken ons tot voorbeeld.
Maar wij, Nederlanders, die zoo trotsch zijn op
onze onarhankelijkheid, waarvan eigen taal een kenmerk is, wij zien dat alles aan, en met een glimlach om de lippen negeeren wij hun pogen, bij de
plechtigste stonde van het schooljaar, wanneer alle
werk zal bekroond worden en de verdienste beloond,
dan achten wij onze taal te gering en keeren ons tot
een vreemde taal, bluff end met het beetje kennis, dat
wij er van hebben"...

Bovenstaand stukje komt in de Deli-Courant voor.
Neerlandia waardeert de goede bedoeling.
n noch op
Maarlaat ons noch onder de keerkringe,
het ,Noordelijk Halfrond overdriven.
Als Deli-C our antgoed is, waarom deugt f r a nc o dan niet ? Wie zet er op zijn brieven v r a c h tr ij ? Op kisten en pakken, dan wel.
Imprimés is jets anders. Zonder het te weten
evenwel, durft Neerlandia veronderstellen, dat hier
ongewild verzuim, althans een opzettelijke bedoeling
heerscht. Landbouw, Nijverheid en Handel is gelukkig te wakker en te Hollandsch tegenwoordig om
vreemdeling in eigen land te willen schijnen.
Neerlandia wordt daargelezen; zeker zal dat zijn
uitwerking hebben.

Het Fransch op de bijzondere
nasia.

Een kluifje voor het Aig. Ned. Verbond.
„Wij ontvingen per mail eenig drukwerk van het
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. Beplakt met een postzegel staat er op het groote convert
nog met vette letters te lezen r a n c o, wat geen
zuiver Nederlandsch woord kan wordengenoemd
Maar daarneven staat, nog vetter gedrukt, zwaar an
derstreept: „I mpri m é s". En dat arriveert dan
er Engelsche mail!
p
Intprnationaal, wablief ? En het leuke van hetgeval is, datgeen enkel buitenlander dat Franco
of Imprimés gelezen heel!, want het betreffend
convert is in Den Haag in een postzak gestopt, waar
het te Penang door den Nederlandschen postagent voor het eerstpas weer uitgehaald is, die het
doorzond na.ar het Ned.-Ind. postkantoor hier te stede.

Uit Philadelphia.
Ontleend aan een brief:
„Wij zijn bezig onder de leeraren en studenten aan
de Universiteit van Penna een Nederlandsche club to
vormen, voor alien, die van Nederlandsche atkotnst
zijn. Onlangs hadden wij ten huize van Dr. N. Oildersleeve, een kleine reunie, waarbij onze negen I icllandsche studenten en een twintigtal Amerikanen van
Hollandschen oorsprong, velen met klinkende Hollandsche namen, o. a. De Witt;deze heer was trotsch
op zijn aistamming van de gebroeders De Witt.
Amerikanentrotsch op hun Hollandsche afkomst en ik twijfel niet of ik zal u binnenkort wel
meer over deze club kunnen melden".

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Karel J. C. Roos, vroeger Loosduinscheweg 305,
Den Haag.
L. H. Koolhoven, vroeger Paramaribo.
F. van den Burger, vroeger Calle Maipu 1008, Rosario.
A. Marck, vroeger Empresa holandesa del Puerto,
Rosario.
Karel Ventimiglia, vroeger Calle Santa Fe 570, Rosario.
J. H. Groenemdal, vroeger Gerard Brandstraat 12,
Amsterdam.
H. Bussemaker, vroeger le Helmersstraat 81, Amsterdam.
L. I. Veder, vroeger Guggerbachstr. 9, Davos Platz.
M. P. Doorenbos, vroeger Haus Albl, Davos Platz.
Mej. C. Piekema, vroeger Academie 10, Breda.
W. A. Hoek, vroeger orgelfabrikant, Rechter Rottekade 31, Rotterdam.
J. Janse, vroeger directeur Handel en Industrie-Maatschappij, Curacao (thans te Amsterdam).
A. H. van BurenSchele, vrceger onderwijzer, Curacao (thans in Nederland).
A. J. T. Valkenburgh, vroeger Hommelscheweg 361,
Arnhem.
N. B. Naar het adres van denheer D. G. van Epen,
directeur van de N. V. Centr. Bureau voor Genealogie en Heraldiek te 's Gravenhage werd in
het vorig nummer gevraagd. Dit berustle op een
misverstand. Z.Ed. is niet van woonplaats of
betrekking veranderd.

ARBEIDSBEURS.
Onder dit hoofd zullen bij wijze van proef, gedurende eenigen tijd, aanbiedingen van Verbondsleden
voor eenige betrekking worden opgenomen.
Jongeling, 19 jaar, van ode familie, kennende Hollandsch, Duitsch en Fransch, zoekt plaats op een
Hollandsche of Duitsche Paketboot, of een verbintenis
voor eene Nederlandsche kolonie. Brieven aan den
beer H. Meert, Secr. Groep B, 21 Spiegelstr. Gent.
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Na het Leidsche Congres.
Liet men de Nederlandsche (Taal- en Letterkundige)
Congressen verdwijnen, dan zou onherstelbare schade
zijn toegebracht aan de Vlaamsch-Nederlandsche zaak.
Niets zou hen kunnen vervangen.
Dat is de reden waarom sedert 1849 nooit degeregelde schakel is verbroken van die bijeenkomsten,
die beletten dat in den dagelijkschen sleur menschen
van gInds en hier elkaar uit het oog verliezen. Ln
steeds breidt zich de kring uit van kennissen en vrienden over en weer; steeds worden vocroordeelen opgeruimd; de baan wordt altijd weer verbreed en verdergeeifend. Dat ook is een der groote voordeelen
dat telkens een nieuwe stall, over heel de burgerij, in
beweging wordt gebracht en meeleeft in ruimer dan
eigen, ruimer zelfs dan nationalen kring, en zich prettig bewust wordt, dat er een Nederlandsch leven bestaat ook over onzegrenzen.
V1aanderen en Nederland waren de aanleiding tot
de ze Congressen; langzatnerhand, vooral na de stichtin g van het A. N. V. werden de bakens verzet. Was
het in '99 te Gent een Javaan, die in het keurigste
Nederlandsch sprak over de toekomst onzer taal op
Java, nu was het een van Ambon, ook een wetenschappelijk ontwikkelde, ook een die in ons land
zijine studien voltooit, die sprak over lie Inlander
voor en na de stichting van het A. N. V. En zelfs
zij die van den beginne of de werking van het Verbong in Insulinde hebbengadegeslagen en achtereenvolgens de feiten aanschouwd, waren verrast toe
zulk een onwraakbaargetuige het aandeel van het
Verbond liet zien. in den vcoruitgang ginder. Dat het
daget in den Oosten, een woord van dankbare hull
komt daarvoor toe aan de Vertegenwoordiging der
Groep Nederlandsch-Indie in ons land, en niet het
minst aan het Bestuur in onze kolonie zeif. Zoo
rijpt voor hen ongemerkt de vrucht eener oprechte
waardeering.

Die toes rack van Tehupeiory, die algemeene verspreiding verdient, was een der hoofdmomenten van
dit Congres, zooals de toespraak dezen winter van
zijn broeder, in het Koninklijk Instituut van taal-,
land- en volkenkunde van N.-I., een onftwone gebeurtenis werdgenoemd. Het zijn gewichtige openbaringen in het geestelijk leven van een von{ zooals
het onze, datplichten en rechten heeft in een ultgestrektgebied. Dat zoo jets mogelijk is, het is voor
een deel ook te danken aan de Congresses,
waaruit
de stuwkracht voortkwam, die veel dat hokte, in bewe in bracht.
Eene inrichting van Con wier
wier doel wetenschap is npch letterkunde, maar persoonlijke bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen van wie
zich Nederlanders noemen in den ruimsten zin,, is
uit den aard der zaak moeilijk, en vooraf bestemd
niet iedereen te bevredigen. Zij is athankeltik van de
zich ontwikkelende toestanden, die zij niet altijd even
emakkelijk kan bijhouden. Gebleken is ook, dat mcn
g
met hervormingen zijn JO moet afwachten; leiden
van kostbaar materiaal is beter dan breken en geduld
is nog altijd een schoone zaak. Dat de Afdeeling Stambelangen door iedereen moet kunnen worden bezocht,
dus niet moet samenvallen met de andere, was door
de Leidsche Commissie uitstekend verzorgd. Dat regen en storm een wijziging noodzakelijk maakten en
de belangrijke Vrijdagvergadering van Stambelangen
daardoor zeer slecht bezocht was, dat was de schuld
noch van haar noch van iemand anders. Toch zal
een dergelijke gebeurlijkheid moeten worden voorkomen. En dat kan ook nu een re dement is aan enact
men, waaraan zal worden vastgehouden.
Het Hoofdbesti.tur van het A. N. V. benoemt voorttaan
eene Commissie vans zeven, die blijft, en bij , voorkeur uit
Oud-Voorzitters van Cong'ressen zal bestaan. Zij bevat twee Vlamingen, drie Nederlanders, waatonder
een voor de West en een voor de Oost; dan nog een
Zuid-Afrikaan of eenvertegenwoordiger van Z.-A.

NEERLANDIA.

166

Tot deze Commissie treedt alsvoorzitter toe de Voorzitter van het A. N. V.
Vraagt men waarom een commissie en niet het
Hoofdbestuur van het A. N. V. zelt, dan luidt het
antwoord : de leden van het Hoofdbestuur mogen Wet
worden verondersteld een voor een kennis van degeschiedenis der Congressen te bezitten, noch zelfs daarvoor belangstelling te koesteren. Dat Nijmegen en Deventer aan het Hoofdbestuur zelf de leiding opdroegen, was oorzaak van volslagen onvruchtbaarheid.
Die Bestendige Commissie kiest de plaats van het
volgende Congres; zij stelt zich in verbinding met
inwoners dierplaats tot samenstelling eener Regelingscommissie, die zij moet goedkeuren, en aan wie de
reeling der ontvangst wordt overgelaten. De regeling der werkzaamheden echter, de indeeling enz.
eischt voorafgaand overleg met de Bestendige Commissie en ten slotte haregoedkeuring.
Binnen drie maanden na het Congres deelt de Regelingscommissie aan de I3estendige de besluiten van
het Congres merle. Deze laatste brengt daarover verslag uit aan het Hoofdbestuur van het A. N. V. Dit
zorgt voor de uitvoering van de voor uitvoering' vatbare beshiten en brengt het verloop ter kennisse van
het volgende Congres. Zoo is de schakel gekgd.
De moeilijkheid van stemrecht is zoo ondervangen,
dat dit enkel wordt toegekend aan hen die, niet lid
zijnde van slechts een bepaald Congres, lid zijn van
de Congres-Vereeniging, zich dus aangesloten verklaren bij de elkaar opvolgende Congressen. Zij betalen
een rijksdaalder per cong'res. Leden van een willekeurig congres hebben geen stemrecht.
Moge deze regeling niet volmaakt zija, dat is buiten de Nederlandsche Congressen ook niemand en niets.
De tijd zal wel leeren als er nog sets hapert. Maar
velegrieven zullen op deze wijrze kunnen worden
weggenomen, dank zij de voorbereiding en stadige
zorg van de Leidsche Regeling'scommissie.

Van Ceylonsehe „Hollanders".
Colombo, Juni '08.
Depas opgerichte Dutch Bu rg her Union
die in 't begin met niet geringe tegenwerking en verdachtmaking had te kampen, ook daar, vooral &kr,
waar men 't het minste verwachtte, is met Sinterklaasdag klaarblijkelijk onder een gelukkig gesternte
geboren, opdat zij leven zou en groeien en bloeien.
Wel werd er een Anti-Dutch Borgher Uniongesticht, immers al die duizenden menschen op
het eiland, naar Witsch beweren 20.000, die zich
„Burghers" noemden zonder het te zijn, werden bang
voor het behoud van een titel, dienniemand hun
denkt te betwisten, doch waarop zij geen recht hebben. Van de Anti-Dutch Burgher Union
hoort men echter niets, terwij1 van de D. B. U. de
echte, °Wangs het eerste No. van een drie-maandelijksch tijdschrift is verschenen „The Journal of the
Dutch Burgher Union of Ceylon" (verlaat, want het
had reeds 31 Maart 1.1. behooren te verschijnen),
waarin zij zich denkt uit te spreken.
Dit eerste nummervan het tijdschrift der Dutch
Burgher Unionn, dat er wel echt Engelsch, althans weinig Hollandsch uitziet, is in menig opzicht
voorons belangwekkend, immers Nostra re
agit u r. Het opent met een afdruk van de foto,

ook in Neerlandia opgenomen, van het te Colombo
gehouden eerste Sinterklaasfeest, en een der stukjes
in het tijdschrift is een beschrijving van dat feest,
waarbij twee onzer landgenooten, mej. S. Pieters en
de heer Maurits Wagenvoort, medewerkten aan het
welslagen. Voorts wordt er verslag in gegeven van
de voorbereidende werkzaamheden der oprichting van
de Union, met een afdruk van de Constitution
en de By-1 a w s, en een list van de goed drie honderd leden, overal op Ceylon verspreid, maar voornarnelijk, zooals voor de hand ligt, te Colombo. Aardig is het in deze list de echt-Hollandsche namen te
lezen, namen die in Holland uitgestorven zip en men.
enkel op Ceylon vindt of in onzen Oost. Daar is bijvoorbeeld achttien maal, de talrijkste, vertegenwoordi de familie De Kretser, een naam, als ik het wel
heb, onbekend in ons land, en zelfs op Java of elders in onze kolonien, en loch zoogoed Holtandsch
als eenige andere. De Anthonisz trouwens, tien maal
vermeld, zijn ook niet zoo talrijk in Nederland als
op Ceylon. Voorts heeft men Bartholomeusz, Christoffelsz,Jansz, Maartensz, Paulusz, alien met een z op
het eind, als ik uverzoeken ma want
want op die z zijn
-ze zoo trotsch als een Duitscher op zijn „Von". Is
dit niet een van de honderd kleine bewijsies, die aan
te voeren zijn, dat deze „burghers" wat voor hun
Hollandsche afkomst voelen meer dan zoovele echte
Hollanders, die, — God beter 't! — in de Vereenigde Staten niets haastigers te do en hebben dan hun
naam te veryan,keeseeren. Niettemin 300 leden, van de
3000 afstammelingen der Compagniesche „burgers",
die er toch zeker zijn, is nog slechts 10 % : de Dutch
Burgher Union heeft dus nog ruimte our te groeien
en aan levenslust ontbreekthet haar niet.
Wat het tijdschrift der Uniebetreft, daarin tracht
de ijverige heer R. G. Anthonisz, eere-secretaris aer
Union en archivaris van hetgroote Hollandsche archief te Colombo, zelf met onze taal zeergoed bekend, te verklaren, hoe het gekomen is, dat de Hollandsche taal zoogeheel en al verdwenen is onder
de burgers van het eiland. Daar zi;ri er op dit oogenblik hoogstens 10 of 12 die eenige kennis van Naar
bezitten. De Hollandsche taal was op Ceylon, zelfs in
den tijd der Compagnie, nooit meer dan een officieele. Behalve de landstaalhadden de eerste Hollanders die er kwamen, een slecht soort Portugeesch
gevonden, en ofschoon het nooit aan pogingen our
dit uit te roeien eft ontbroken, dit Portugeesch
bleef gesproken, zooals de Engelschen nooit het Kaapsche Hollandschhebben kunnen uitroeie.n. Portugeesch
is nog langen tijd door de Hollandsche familiesgesproken na de komst der Engelschen, en eerst surds
een jaar of twintig heeft het Engelsch er de bovenhand.
De Gallesche advocaat Mr. P. H. de Vos begint
in het eerste No. een lijst van stamvaders der Hollandsche families op Ceylon, waaruit blijkt, dat, evenals dit op Java het geval is, de Hollandsche families
die reeds in de 17e eeuw kwamen, niet meer zijn
vertegenwoordigd, immers de meeste dagteekenen hun
komst uit de eerste helft der 18eeeuw.
Daar is ook het verslag van een reds uitgesproken
in den kring der Unie door den waardigen doctor
W. S. van Dort, een dergeachtste ingezetenen van
Colombo, over Social Servic e, ter wiil mej.
S. Pieters een beknopt overzicht begin! van onze V aderlandsche Geschiedenis, waarvan men natuurijk op
de tegenwoordige scholen in Colombojuist zooveel
hoort als de Engelschen kwijt willen wezen, en dit is
niet veel engewoonlijk niet veel goeds. Wij wenschen het belangwekkende tijdschriftje een fang Leven
en ijverige medewerkers, die er misschien oorn Holland wel voor te vinden zijn. Men kan er zich op
abonneeren voor den civielen prijs van / 1.60 per
jaar. Er staat niet bij wie de redacteur is, maar ik
mag wel uit de school klappen, dat dit is de heer
R. G. Anthonisz.
De Gouverneur en deRaad van het eiland heb-
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ben onlangs een besluit genomen, waaraan, meen
de oprichtmg der D. B. U. niet geheel vreemd was,
om een der zalen van het Gouvernementshuis te versieren met alle portretten, voor zoover ze natuurlijk
voorhanden en te reproduceeren zijn, van de Holandsche Gouverneurs van het eiland, en toen laatst
Dr. Hendrik P. N. Muller, vroeger consul-generaal
van den Oranje-Vrijstaat te 's Hage, een bezoek bracht
aan Ceylon, verzocht de Gouverneur zijn medewerking om deze verzameling in ens land bijeen te brengen. Wel een bewijs, dat ook de Ceylonsche re geering jets meer waardeering voor het anderhalve eeuw
oude Hollandsche verleden op het eiland Legint te
voelen, dat niet 't minst door de Engelschen steeds
zeer ongunstig is voorgesteld.
Ook aan de Wolvendaalskerk is een verbetering
waar te nemen. De oudegrafsteenen, of brokstukken
er van, die jaren geleden van het „fort" daarheen
werden overgebracht, maar die op de gronden van
het kerkgebouw aan verweenng waren blootgesteld,
zijn op verzoek van onze re eerie nu beter ondergebracht. Zij zijn n.l. ingemetseld in een der buitenmuren van de kerk, aan den kant waar zij 't minst
van re en en zon te lijden zullen hebben, en zij ma.ken er een goed figuur, ofschoon het kerkbestuur gemeend heeft ze met een soort teer te moeten beveilien to 'en het klimaat (!). Laat ons echter dankbaar
g
zijn voor het verkregene.
Wat de uitgave betreft van het rijke Hollandsche
archief: men schiet daarmee zoowel te Colombo als
te Madras slechts langzaam op. Te Colombo wordt
het eerst in 't Engelsch vertaald, door mej. Pieters,
nu echter met verlof in Nederland. In Madras tieeft
men besloten het in het Hollandsch uit tegeven bij
gebrek aan een goeden Engelschen vertaler. Natuurlijk zullen de archiefstukken voor de Engelschen dan
blijven wat zij zijn: een boek met zeven sloten. Maar
deRoyal Asiatic Society heeft op zichgenomen voor een vertaling in het Engelsch te zorgen,
zoodra er uit het archief van Madras een stuk wordt
gepubliceerd, dat waarlijk van belang is — hum!
hum! — voor den Engelschen liefhebber van historische waarheid. Zij zijn echter niet zoo talrijk in het
groote land der Engelschen, en met historisthe waarheid neemt men het er niet altijd even nauw.
GRADIUS.

l

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Verzoek aan inlichtingenvragers.
Zii, die inlichtingen vragen aan onze Vertegenwoordigers in het Buitenland, worden verzocht een internationalepostcoupon voor antwoord in te sluiten.
Ze zija op elk postkantoor verkrijgbaar.
KONINGINNEFEESTEN.
St. Petersburg.
Nadatgedurende de laatste jaren de verjaardag van
H. M. deKoningin vrijwel onopgemerkt door de leden der Hollandsche kolonie te St. Petersburg was
voorbijgegaan, besloot de Nederlandsche Vereeniging
hier ter stede, ditmaal den nationalen feestdag bij uitnemendheid te herdenken met een gemeenschappelijkert
in 't hotel, waar de leden der Ned. Vereen.
as
ml
geregeld hunne gezellige bijeenkomsten houden.
Nadat des middags de nieuw benoemde consul, de
heer H.v. Gilse v. d. Pals, vergezeld van den vice-,
consul, den heer F. Gerth van Wijk hunne opwachtiug gemiakt hadden bij H. M's. Gezant Baron Sweerts

de Landas Wyborgh, vereenigden zich teen achten
een veertigtal Hollanders aan den smaakvol metgroen
enbloeman in de nationals kleuren versierden feestdisch.
In de zaalprijkten tusschen palmgroepen de horstbeeldenvan Koningin Wilhelmina en Z. K. H. Prins
H‘ endrik, zoodat het geheel er echt Hollandsch
zag. Een keurige spijslijst, met zorg samengesteld,
herinnerde bovendien wat de namen der spijzen betreft aan ons vaderland.
Terstond nam Z.Exc. Baron Sweerts, die de uitnoodig der Vereeniging, het maal bij te wonen, welwillend had aangenomen, het woord, om op gevoeloile wijze het doel van het feest uit een te zetten en
v
een dronk op onze geliefde Koningin uit te brengen.
Op uitnemende wijze herdacht daarop de heer M.
van Vollenhoven, gezantschaps-secretaris, de verdiensten van H. M. de Koningin-Moeder. Consul v. d.
Pals stelde een dronk in op Prins Hendrik, die 't op
zoo treffende wijze verstaan heat, de sympathie van
ons yolk te verwerven.
Als voorzitter der Ned. Vereen., bracht de heer H.
Smelt daarop hulde aan Baron Sweerts, Z.Exc. tevens
den dank der kolonie overbrengende voor zijne tegenwoordigheid. De heer F. Gerth v. Wijk, vice-consul,
richtte zich daarna meer in 't bizonder tot den beer
v. d. Pals, de aanwezigen noodigend hun glas te lediken op 't welzijn van den nieuwen consul, die voor
't eerst in deze hoedanigheid onder de Hollanders
aanwezig was. De heeren G. Engberts, G. Peters en
J. Peters, stelden daarop nog heildronken in op den
consul, den vice-consul, den gezantschaps-secretaris,
den voorzitter der Ned. Vereen. en den heer Pantekoek, oud-president der Vereeniging.
Aangezelligheid ontbrak het niet, waartoe een
kleine verzameling Nederlandsche volksliederen zeker
niet weinig bijdroeg.
De viering van den verjaardag onzer Koningin zal
zeker nog lane in aang,ename herinnering blijven bij
de Hollandersaan het Newa-strand.
***

Er wordenpogingen aangewend te St. Petersburg
een Afdeeling van het A. N. V. te stichten.
Berlijn
Ook te Berlin is de geboortedag van H. M. niet
onopgemerkt voorbijgegaan. Het Hollandsch Ciezelschap, Afdeeling van het A. N. V. had evenals de
beide voorgaande jaren van haar bestaan, alle bekende landgenooten tot bijwoning van dit feest uitgenoodid.
Zoo waren in een feestelij k versierde zaal een 80
Nederlanders te zamengekomen, alien met het Oranje op de borst.
Er heerschte een geestdriftige stemming, Welke het
toppunt bereikte na de openingsrede van den voorzitter. Deze toonde o. a. in welgekozen woorden, de beteekenis van dezen dag aan, zoowel voor het vaderland, -als voor ons in den vreemde, eindigend met een
krachtig en driewerf hoezee, voor onze geeerbiedigde
Koningin, waarmee alle aanwezigen staande instemden.
Het voorstel: H. M. eengelukwensch-telegram te
zenden, werd met bijval begroet. De feestcommissie
had voor een aardig programma zorg gedragen. Lr
werd o. m. een tooneelstukje vertoond en het zangkoorgaf eenige nummers ten beste, o. a. het Wilhelmus van Nassouwe.
Aan avonden als deze bestond reeds lang behoefte
in Berlijn, waarin echter eerst door het oprichten van
de Vereeniging „Het Hollandsch Gezelschap te Berlijn" voorzien werd.
***

Het Bestuur maakt de leden van het A. N. V. die
zich tijdelijk in Berlin ophooden, opmerkzaam op
het aangenaam pension van den heer . van Veelen
(lid A. N. V.).
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Genua.
In den avond van den 31en Augustus vereenigden
zich tal van leden der Nederlandsche Vereeniging to
Genua in het „Mel Continental" aan een feestmaal,
ter viering van den geboortedag van H. M. onze geeerbiedigde en geliefde Koningin.
De stemming lief niets te wenschen over, hoewel de
dames cm verscnillende redenen niet deelnamen aan
den maaltijd.
De voorzitter der Vereeniging, die tevens onze consul-generaal en vertegenwoordiger van het A. N. V.
is, bracht een heildronk uit op H. M. waarna een
telegram met gelukwenschen naar 't Loo werd verzonden. In de namiddaguren van den volgenden dag
mocht een dankbetuiging namens H. M. ontvangen
worden.
De feest-commissie der Vereeniging had eigenlijk
voor Koninginnedag een boottocht op tcuw gezet, gevolgod . door een feestmaal in de „Kursaal" van het
naburige Rapallo, maar helaas kon er van dit Flan
nietskomen door de ongestadigheid van het weder,
gepaard gaande met een bijzonder onstuimige zee.

Johannesburg.
Uit het 15-Aug.-nr. van De Boodschapper, net
blaadje, dat door den heer D. Krabman, secretaris
der Afdeeling Johannesburg wordt bestuurd, blijkt,
dat men aldaar plan had den verjaardag onzer Koningin o. m. te herdenken door een Kifiderteest. Op
hetprogramma prijkten o. a. vertooning van de oudvaderlandschepoppenkast en het planten van een
Wilhelminaboom, ter gelegenheid der tienjange regeering van H. M.

Noord-Nederland.

XXXste Ned. Taal- en Letterkundig
Congres.
Er is een tijd geweest — nog niet zoo lang geleden — dat men de Taal- en Letterkundige Congressen met steeds minder ernst bejegende, dat verslaggevers in hun besprekingen over de tweejaarlijksche
samenkomsten van Noord- en Zuid-Nederlanders elkaar ingoedkoopen spot de loef trachtten of te
steken en dat menigeen, niet meer geloovende in hun
kracht, de Congressen als nutteloos geworden instellinen ten onderaang gedoemd waande.
Nu is het een bbestaanswet, dat elke beweging door
noodwendige vertraging tot stilstand leidt, wanneer
niet telkenmale nieuwe voortstuwende kracht de bewein onderhoudt. En wellicht te veel hechtend aan
g
den naam, die toch niet tot ziin recht kon komen,
moeilijk als het steeds blijven zal de wisselende stroomingen op taal- en letterkundig gebied in de bedding
van, algemeene Congressen te leiden, bleven vele
goede krachten van verre staan en waren de samenkomstengeworden meer toevallige vergaderingen

zonder verband, danpleisterplaatsen eener eenswillende menigte, die behoefte heeft nu en dan den
afgelegden we te overzien en den nieuwen te be alen, waarop zal worden voortgeschreden naar een bewust doel.
De Congressen adder behoefte aan vernieuwing.
Die vernieuwing is gekomen op het eind der vontge eeuw.
Sedert het Dordtsche in '97 staan de Congressen in
het teeken der Stambelangen. Zoo er ens dan is dat
in de Sleutelstad, in deveste onzer vermaarde aloude
Academie, gebleken.
De doorwrochte openingsrede van Prof. Spey er, die
ondanks de korte voorbereiding — Prof. Heeres zag
zich door droevige omstandigheden gedrongen als
voorzitter terug te treden — de bijeenkomsten zoo
krachtig heeft geleid, had even goed door den geestdriftigsten voorman van het A. N. V. kunnen wordengehouden.
Een enkele aanhaling tea bewijie:
„Wat schiep voor zestig jaren bij onze laamsche
broeders de behoefte aan het aanknoopen van nauwere betrekkingen met de Noord-Nederlanders ? Was
het niet degeest van zelfgevoel, die er hen van bewot deed worden, dat de scheiding in het staatkundie niet mooht leiden tot vervreemding van de twee
Nederlandsch sprekende helften ? Dat zeltbewustzijn,
die veerkracht, die drang naar zelfbehoud to en het
dreigende gevaar van algeheele vertransching is in
dengrond verwant met de krachten die onze renaissance tot bloei hebben gebracht. De Vlaamsche Bewe in en hare overwinningen mogen in het bate
saldo van onze rekening over de laatste zesng jaar
fungleeren onder het zelfde hoofd:sterking
ver
van
volkskracht".
En dit stukje „Holland op zijn best":
„In de afgeloopen halve eeuw heeft de Nederlandsche stam zijn ouden goeden naam in de wereld weder opnieuw tot ere gebracht. De Hollandsch-Vlaamsche schilderschoolvan de 17e eeuw, deglorie van
onzegouden eeuw, zie, zij is weder opgestaan, tot
nieuw le en ontwaakt in de tweede heeft der 19e. Onze toonkunstenaars worden alcm gevierd en bewonderd. In onze letteren, ter zelfder tijd door talenten
van beteekenis verjongd en verruimd, heerscht een
druk en opgewekt leven. En waar het geldt de tiltbreiding van de grenzen der menscheiliike kennis,
staan mannen van Nederlandschenstam in de eerste
rijen van de wetenschappelijke onderzoekers. Wanneer
ergesproken wordt over den vooruitgang, niet al-.
leen invakken als natuurkunde, scheikunde, sterrekunde,geneeskunde, maar ook in taalwetenschap, philologie en historie, dringen zich als van zelt de name n
van beroemdegeleerden voor onzen geest. Het Internationale recht ma bijkans eene Nederlandsch-Belgische schepping heeten".
Gaan wij vender de behandelde onderwerpen na,
dat treft het ons dat ongezocht de beginselen door het
A. N. V. voorgestaan naarvoren zijn gekomen, dat
men, hoe verschillend nog denkend over de middelen,
zich een voelt in het stye en naar verhooging van de
zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen
Stam, en als voornaamste middel uaartoe de handhaving der taal beschouwt.
Waar de Afdeelingen voor Letterkunde, Geschiedenis en Onderwijs gelijktijdig vergaderden en men dus
weer in de noodzakelijkheid verkeerde het een of het
ander te laten loo en was de Vierde, d. onze Afdeeling den rang van Algemeene Vergadering toebedeeld en zelfs de algemeene vergaderingen van het
Congres hadden maar een leidende gedachte: de Slambelangen.
Herinnerd behoeft slechts teworden aan de belangwekkende Donderdagmiddag-bijeenkomst in de Crehoorzaal, waar eengeestig en welsprekend redenaar als
Dr. D. Bos, handelend over de N e d e r 1 a n d s c IiBelgische Toenadering, in een helder betoog de Nederlanders en Vlarningen den plicht voor-
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Hollandsch, zoo na en zoo innig aan het Nederhieldde vriendschapsbanden te versterken, elkaar belandsch verwant,
het wordt.
ter te leeren kennen in gemeenschappelijken arbeid
Het Afrikaansch staat
voorgemeenschappeniet vijandig tegenover
like be1angen en maat- , het Nederlandsch. Dat
regelen te nemen, die de
is herhaardelijk door de
verstandhouding duurvoormannen der hedenzaam kunnen bevestigen.
daagsche Afrikaansche
Den Hollanders verbeweging verklaard, zoo[
weet hi' te veel gemis
i
wel in het openbaar als
aan eerbied voor den
in vertrouwen. Allen
arbeid, zin voor nijvererkennen, dat het Afriheid, handelsdurf, onkaansch-Hollandsch het
d ernemingsgeest en gispNederlandsch niet kan
te het tegemakkelijk
missen. Dit is de bron,
toevertrouwen van Ned.
waaruit het zijn kracht
kapitaal aan verafgemoetputten.
le en staten en spoorHet treffendst was wel
wegkoningen.
degroote aandacht geEn daarna kwam Dr.
schonken aan dege e sM. Rudelsheim, ons
telijke ontwikkeling
hoofdbestuurslid, die het
van den inlander in
vraagstuk van Vlaamsch
onze Oost.
standpunt beschouwde
De hoogbejaarde,
en die alleen heil ziet
maar nog zoo benijdensin een streven naar
waardig geestkrachtige
verstandelijke toeProf. Kern, wiens aann ad e ring tusschen
wezigheid het Congres
Holland en Vlaanderen.
eengroote belangrijkVlaanderen heeft beheid bijzette, kwam ophoefte aan nadere kennieuw belangstelling
nismaking met de Ned.
vragen voor den Javaan,
beschaving. Vlaanderen
die vooral door meerdere
spreekt zin
taal slecht
J
,
ontwikkeling tot welerbarmelijk dikwijls, omvaart kangeraken. Veel
dat het er slecht wordt
meer moet hem degeonderwezen. Het onderlegenheid geopend worwijs in Vlaanderen is
den tot beoefening der
internationaal. NederNed. taal, zonder hem
land moet de Vlamingen
te vereuropeeschen, d.i.
helpen aan nationaal
zijn volkskarakterte doen
onderwijs.
verliezen.
Met voldoening werd
Mr. J. H. Abendanon,
medegedeeld, dat er pooud-directeur van 0. E.
gingen worden aangeen N. in Ned.-Indie bewend, althans te Anttoo de de wenschelijkwerpen met hulp van
heid van het N ederhet A.N.V. een Nederl.
landerschap voor
school te stichten
den inboorling en
Algaven beide redeMr. FL W. van Sandick
voeringen aanleiding tot
besprak de belangen
een wat verwardegeder Javaansche ardachtenwisseling, men
beiders in Suriname.
zocht de schuld, dat veel
Het medegevoel, opgenog niet is zooals het
wekt voor den bruinen
wezen moet, niet alleen
broeder vond ten slotte
bij den vriend, het
uiting in de hartelijke
„Herzie U zelf" werd
toejuiching der rede van
oprechtelijk door Noordeen zijner vertegenwooren Zuid-Nederlandgedigers, de sympathieke
sproken en beaamd.
Dr. Djawa J. E. TehuMaar niet slechtsgepeiory, die Insulinde vermeenschappelijke belaneleek bij
de scho
one
g
en van Nederlanders
g
slaapster, na eeuwen
en Vlamingen werden op
van rust ontwaakt. Met
dit Congres behandeld.
eerbiedgetuigde hi' van
Voor den Zuid-Afrial wat Mr. Abendanon
kaan trad zijn ridder
voor de invoering van
zonder smet of blaam,
het Nederlandsch in de
Dr. N. Mansvelt, weer
Oost hadgedaan en het
in het krijt. Hi' stelde
zal alien aanwezigen,
de voorwaarden, waarop
leden van het AI ewij Z.-A. als stam- en
Teekening op de dischkaart.
meen Nederlandsch Vertaalgebied kunnen bc
bondgoed hebben gehouden:
Dat het Nederlandsch ars zoodanig ooit de taal
daan den Javaanschen dokter in zuiver Nederl. te hoovan Zuid-Afrika zou worden, achtte hi' niet waarren gewagen van den grooten invloed door het Verbond
op de ontwikkeling van den inlander reeds uitgeoefend.
schijnlijk. Laten wij tevreden zijn, als het Afrikaansch-
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Debelangen van alle deelen van den Nederlandschen stam zijn dus wel op dit Congres ter sprake
in
gekomen), zelfs voor het Nederlandsch
A m e r i k a werdgepleit door Prof. A. C. V. P.
Huizinga, hoogleeraar aan het Trinity-College te Hartnut
achtte,g
dat
het
fort V. S.,,
diedie het van
eraan een der Amerikaansche hoogescholen een Leerstoel zou worden opgericht voor Ned. taal en letterkunde, wat Dr. J. Boeke, die als afgevaardigde van
het Hoofdbestuur den steeds zich meer en meer uitbreidenoden werkkring schetste van het A. N. V. aanleiding gaf er op te dat de Aid. Lhicago
reeds eenpoging in die richting aanwendt. Daarom
stelde hi' de volgende, met instemming begroete motie voor:
„Het XXXe Ned. Taal- en Letterkundig Congres,
kennisgenomen hebbende van de wenschen der Nederlanders te Chicago om aldaar een Leerstoel aan
de hoogeschool in Ned. taal, letterkunde en geschiedenis in te richten, spreekt zijn waardeering hierover
uit en wenscht aan dezepoging welslagen tce".
Zoo zijn op dit Congres allerwege stemmen gehoord uit verschillende deelen der aarde, waar het
Nederlandsch element leeft en strijdt. Zij klinken in
onze herinnering samen tot een koor, tot een roe
stem om steeds krachtiger de gemeenschappelijke belangen voor te staan, opdat wij als Grooter Nederland weer een fier yolk molten worden van groote
welvaart, sterkegeestkracht en hooge deugd.
***

Er is een andere traditie in de Congressen, die wij
nietgaarne zouden zien vervangen, omdat ze onmisbaar is voor het slagen: de feestelijkheden.
Men heeft ze wel het voornaamste element in de
verbroederingsbijeenkomsten van stamverwanten genoemd.
In elke schatte men haar invlced en beteekenis nietgering.
Onder den druk toch van wat vorige regelingscommissien aan kunst en uitspanning wisten uit te denken en te doengenieten ,
spant elke nieuwe commissie
haar uiterste krachten om de voorganster te overtreffen. En menig Congres dankt zijn, overgeteliikheid
juist aan prachtig geslaagde kunstavonden of uitstapjes, die vaak een beter propagandamiddel bliiken dan
lange en niet altijd onderhoudende redevoeringen.
De klassieke stad met haar velerlei herinneringen
aan ons roemrijk verleden, haar mooie grachten en
brugbogen, haar intieme straten met zoo eel oud
bouwkundig schoon, scheen wel een aantrekkelike plaats van samenkomst voor een Taal- en Letterkundig Congres. De Regelingscommissie had zich
bovendien beijverd een programma van feestelijkheden
op te stellen, dat keur van afwisseling bood.
De inzet wasprachtig.
De opmarsch van het station naar het beroemde
Raadhuis, waar de Burgemeester en de Vroedschap
ter ontvangst gereed stonden, leek een zegetocht.
e
lane stoet, fantastisch verlicht door de fiankeerende
flambouwenrijen golfde op de rythmiek van het schetterend koper tusschen, dichte ha en van toeschouwers,
rossig bescihenen alom door den gloed van bengaalsche vuren door de opgetogen en gastvrije Leidenaars
uit de vensters ontstoken.
En daarnaging het naar Oud-Leyden, het 17e eeuwsche Marktpkin, waar weer een begroeting plaats had,
het vendelpikeniers oefeningen hield, Co cadorus met
zijn grappen de goede luim der Congressisten nog
opvoerde en een, jolige ommeganck den vooravond besloot, welke de beste verwachtingen we kte voor het
verder verloop der feestelijkheden.
Maar de fortuin is ons niet gunstig geweest: de
alma mater zag haar kroost nog niet weergekeerd;
noch deprofessoren-, noch de studentenwereld loon-,
den het leven, dat congressisten van verre belang kon
inboezemen.
En de elementen waren ons ook al nietgezind,

zelfs hetgeluk diende de regelingscommissie al zeer
slecht: want de boottocht naar het Kagermeer, die
zulk een natuurgenieting had kunnen zijn werd uitgesteld toen het mooi weer zou worden en ging door
Vrijdags then hemel en meer den ganschen dag door
gudsenden re en contact hielden. Gevlucht in vooren achteronders, in roeven en kajuiten bleef men niettemingoed gemutst. De galgenhumor vierde hooglij:
Des zomers als 't regent
Dan ziin de watertjes diep, ja diep...
klonk het van boot tot boot.
Het Hollandsch ras trotseerde de woeste waterers,
maar de Ned. Stam werd te overvloedig begoten.
's Morgens was ook de rijtoer ter bezichtiging van
de oude gebouwengedeeltelijk mislukt, doordat de rijtuigkappen op moesten en de aanwijzing'en, die ieder
voor zich op papier had, niet meer konden worden
gevolgd. Jammer van al de moeite, die Dr. Overvoorde, Leiden's bekwame archivaris, zich er voor
gegeven had. Het zal menigeen wellicht aangenaam
ziin als verluchting van dit verslag eenige der mooiste kiekjes, die wij danken aan Leiden's „Vreemdelingenverkeer" hier althans afgebeeld te zien.
Op den feestavond in den schouwburg hadden de
vijandige elementen gelukkig een vat en de „Vertoonon hen" zoowel als de „vele boertig'e amoureuze
liedekens en de Victory-sangen, ghesongen met voile
stemmen bij, die van Utrecht" (Goers' Liederkoor) wisten vooral door hun vaderlandsche strekking' de geestdrift van de zeer talri*e toeschoiuwers gaande te makers .
Een aangename verrassing was de hulde aan onzen
algemeenen voorziiter en in hem aan het streven van
het A. N. V. toen het Lied, dat de heeren Hullebroeck en Gijssels hem hebben opgedragen, door het
orkestgespeeld, door het koor gezongen werd:
Waar onze taal als vrije tolk
Uit vrije zielen vaart,
Daar leeft, daar streeft een zelfde yolk
In eenen bandgeschaard.
Degrenzen over, wijd en zijd,
Degansche wereld rond,
Vereenigt ons ten rechten strijd
Het Nederlandsch Verbond.
Waar 't lot ons leven heeftgevest,
Trouwgloeit der liefde vlam,
In Noord en Zuid, in Oost en West,
Voor onzen eigen stam.
Niet langer laten wij, verdeeld,
Ons Boren in dengrond;
Wij winnen eigen wood en beeld,
Door 't Nederlandsch Verbond.
Een yolk, dat zooveel helden schiep,
Geeftnog van grootheid blijk;
Dat eeuw'ge Kunst in 't leven riep,
Is nog aan daden rijk.
Geen macht vernielt het stamgevoel,
Dat door ons harte zont,
Zoolang wij or gaan in het doel
Van 't Nederlandsch Verbond.
Geen nood! In onze zeilen blaast
Er thans eengoede wind,
Waardoor in 't volk'renkoor welhaast
Ons yolk zijn rang hervindt.
Hoog ons gemoed!, De toekomst voert
Ons dra ten zegestond;
Sterk zij de band die ons omsnoert:
Het Nederlandsch Verbond. *),
*) Dit lied met de muziek is bij de Secretarissen
van Groepen en Afdeelingen, alsmede aan het Kan.toor van 't A. N. V. Wijnstraat 81, verkrijgbaar tegen inzending van 10 cts.
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Raadhuis.

Ingang van de Burcht.

Het feestmaal tot besluit van het Congres toonde
hoe weinig de tegenspoed had ontmoedigd, men bleef
in natuursternming door stroomen van welsprekendheid over de gasten uit te storten, ook hies werd het A.
N. V. herhaaldelijk in de huldebetuigingEn betrokken.
De dischkaart was versierd met een der mooiste stadsgezichten, geteekend door mej. E. C. van Maanen zn
een alleraardigst boekje met himige teekeningen en
bij'schriften, samengesteld door Dr. A. Beets, verschafte onderwerpen voor genoeglijken kout.
Op de list der baten korner', nog de belangwekkende tentoonstelling van oude handschriften en boeken
door de Maatschappij der Ned. Letterkunde in een
der zalenvan de Universiteitsbibliotheek ingericht, de
prachtige oude Japansche kamerschermen in het Ethnographisch Museum voor de Congressisten uitgezet,
de namiddag-thee door 'one dames aangeboden en
degastvrijheid in verschillende societeiten genoten.
De trouwe Congresbezoekers weten, dat er sinds
eenige jaren een niet officieele afdeeling aan de
congtessen was toegevoegd, die de eer heeft gehad
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in het lijvig verslag van -het Brusselsch Congres te
worden vermeld als „Gezellige Bijeenkomsten".
Deze afdeeling is te Leiden niet tot haar recht gekomen,
wellicht omdat haar voorzitter niet aanwezig was.
De Hollandsche oubolligheid, de Vlaamsche kute,
de echte verbroedering en verzustering door ongedwongen vermenging der Noord- en Zuidnederlandsche
gasten, de spontane uitingen van geest en vernuft werden te veelgemist.
Tot de uitzonderingen behoorde een liedje als het
volgende
gezongen na de Bruiloft van Kloris en
,
Roosje op het straattooneel in Oud-Ley den:

Stadstimmerwerf.

Ze zullen hen met temmen,
De leden van 't Congres,
Ze springen fier en dapper
Voor 't Hollandsch in de ores.
Ze zullen hen niet temmen,
Zoolang een onverlaat
De Dietsche taal wil steken
In Fransch of Duitschgewaad.

Marekerk.
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Lakenhal ( Museum).

Wee hem! den onbezonnen,
Die vOOr den sluitingstijd
Oud-Leyden wil verlatcn!
Hem zij een bed es reed.
Kwartier wordt nietgegeven,
Al zijt ge nog zoo moe:
Tot 't einde zultg'ij blijven,
Al vallen de oogen toe.
De strijdleus is gegeven:
„Vecht voor Uw stambelang!"
't Is waard daarvoor te strijden
Uw heele leven lang.
Engaan wij weer vergaadren
In 't dierb're Vlamenland,
Dan vlecht die leus weer hechter
Groot Neerlands broederband.
Hetgemeenschappelijk lied bepaalde zich tot wat
Vlaarnsche Leeuwen en Wilhelmusjes, ondanks de verdienstelijke poging van den student Loosjes, die een
liederenbundeltje had samengesteld, uitgereikt aan alle
congressisten en waaruit men op ()laden trant het gezelschapslied weder in eere had kunnen herstellen.
***

Degroote fout, die de Congressen tot heden in het
algemeen aankleefde is, dat ze veel te weinig verband
met ellkaar hielden, dat elk volgend congres weer
doorgeheel nieuwe elementen in elkaar werd gezet,
dat aansluiting en dus het streven in een richting,
naar een vast doel werdgemist, dat ,'e indeeling
naar de overlevering werd behouden en ook te Leiden weer aanleiding gaf tot verwarring, tot niet weten op welk oogenblik een onderwerp, waar men belang in stelde, zou worden behandeld.
Waar andere Congressen, die van vaste vereenigingen uit aan in korten tijd veel hebben bereikt, we

Universiteitsgebouw (Vergaderzalen).

St. Anrahofje.

denken hier b.v. aan de Middenstandscongressen, daar
hebben de Ned. Taal- en Letterkundige na 60 Jaren
geen evenredig resultaat gehad.
Daarom verheugt het ons, dat de Leidsche bestuurders zoo welwillend het voorstel ter tafel hebbengebracht om voor goed de verhouding der Congressen
tot het A. N. V. te regelen, wat naar wij ho en ten
gevolge zal hebben, dat er meer verband zal komen
in den arbeid der Congressen en elk volgend zal
voortbouwen op de verkregen resultaten.
Het aangenomen reglement luidt aldus:
1. Men kan lid worden van de Congresvereeniging
teen betaling' van f 2.50 per Congres. Men is dan
gewoon lid.
2. Men kan lid worden van een Congres, en is
dan buitengewoon lid. Stemgerechtigde leden zijn de
gewone leden.
3. Er bestaat een door het Hoofdbestuur van het
A. N. V. aan te wijzen Bestendige Commissie, been Brie Nederlanders (van
staande uit twee Vlaming,
wie een de Oost en een de West vertegenwoordigt),
en een Zuid-Afrikaan of een vertegenwoordiger van
Zuid-Afrika. Tot deze Commissie treedt als voorzitter
toe de voorzitter van het A. N. V. Deze Commissie bestaat bij voorkeur nit oud-voorzitters van Congressen.
4. Binnen twee maanden na een Congres doet de
Bestendige Commissie uit de steden, vanwaar het aanbod tot het ontvangen van een Congres is gekomen,
een keuze.
5. De Bestendig'e Commissie noodigt eenige ingezetenen van degekozen stad uit tot het samenstellen
eener Regelingscommissie; de samenstelling dezer Regelingscommissie, de regeling harer werkzaamheden
enz. moeten in voorafgaand overleg met de Bestendie Commissie geschieden.
6. Aan de Regelingscommissie wordt de regeling'
der ontvangst in de bedoelde stad geheel overgelaten.
7. De re elfin der werkzaamheden, haar indeeling

Morschpoort.

173

NEERLANDIA.
enz. moet in voorafgaand overleg ter goedkeuring
aan de Bestendige Commissie worden aangeboden.
8. De Regelingscommissie deelt binnen drie maanden na het Congres aan de Bestendige Commissie de
besluiten van het Congres mede. Over die besluiten
brengt de Bestendige Commissie een verslag uit aan
het Hoofdbestuur van het A. N. V. Dit zorgt zoo mogelijk voor de uitvoering der besluiten. Het brengt
in het volgende Congress verslag uit van zijn bemoeiingen.
Moge deze Bestendige
Bestendige, Commissie beter slagen dan
geleden. Daar is alle
haar voorgangster van
kans op, nu ze een zoo stevige organisatie achter zich
heeft als het A. N. V., dat dagelijks arbeidt aan de
verwezenlijking van wat de Congressen slechts om de
twee jaar aan wenschen uiten.

Gezicht op Leiden (naar een oude prent).

Zuid-Nederland.
Het Nederlandseh in Congo.
Er komen in den strijd van de Vlamingen voor bun
taal en hun recht veel oogenblikken voor, dat zij als
het ware voor een muur staan en dat alle voortschrijden hun onmogelijk wordt gemaakt. Waar dit zaken
van betrekkelijk weinig belang geldt alhoewel er in
den Vlaamschen stria nets geheel onbelangrijks is —
daar kan men zich tijdelijk troosten met de hoop, dat
later die kleinerepunten wel een oplossing krijgen.
Doc bet ft het zaken van grooter belang, die een
principieele
ben, dan
men het recht
waarde heeft
heb
zich af te vragen hoe lang de Vlamingen zich nog zonderverweer om den twin zullen laten leiden.
Was het niet al ergerlijk genoeg, dat bij de verkiezing van een voorzitter en een onder-voorzitter van
den Senaat personen werden aangesteld, die geen gebenediid woord Nederlandsch kennen, alhoewel de
heer Wiener, die loch stellig geen vriend der Vlamingen is, het wenschelijke daarvan had doen uitschijnen?
Doch wat, tijdens de bespreking van de koloniale
telling van het Nederlandsch en het
et met de gelijks
w,

Maar dan trachte men er in de eerste plaats naar
de inrichting der Congressen te verbeteren door afgetrokken onderwerpen die feitelijk meer in een bijzonder wetenschappelijk genootschap op hun lasts zijn,
niet meer toe to laten, door liefst uitsluitend welspreken de redenaars uit to noodigen, die over
gewichtige onderwercen van algemeen belang, kan 't
zijn uitsluitend in algemeene vergaderingen het woord
voeren en door vraagstukken, die den geheelen Ned.
Stam raken, te doen bestudeeren door knappe mannen, wier praeadviezen de gedachtenwisseling op de
vergaderingen kunnen verdegelijken en den we kunnen bane van woorden tot daden.
Dordrecht, Sept. 1908.

C. VAN SON.

Afbeelding op de Congreskaart.

Fransch in de nieuwe Belgische kolonie g'ebeurde, is
van lien aard om den Vlarningen meer dan een gewoon wantrouwen to doen koesteren aangaande de
wijze, waarop die gelijkstelling in practijk zal wordengebracht.
Zeker, in beginsel werd deze in de wet geschreven, maar wat de toepassing er van zal geveg, dat
is een anderevraag. In de I3elgische Grondwet bevat het bekende artikel 23 toch immers ook de be alinggie
vrij.
is en
er talen
ind dat
Bel
, dat het gebruik
dit slechts door de wet kan worden geregeld. lioch
zien wij niet voortdurend dat, waar de wet dit gebruik nietgeregeld heeft en de Vlamingen van het
recht, hun door de Grondwet toegekend, gebruik willen maken, zij steeds in het ongelijk worden gesteld?
En het isook een geheim voor niemand dat, zelfs
waar een wet hun taalrechten waarborgt, nog in heel
veel gevallen die wet een doode letter blijft.
Ongetwijfeld hebben de Kamerleden, die in de koloniale wet een artikel wilden ingelascht zien, dat
eenigszins nader het aangenomen beginsel van taalgelijkheid in Congo zou hebben bepaald, dit gevoeld,
toen zij hun voorstel neerlegden, waarbij werd voorgeschreven, dat vijf jaar na het afkondigen van de
wetgeen zoodanige ambtenaar in de kolonie zou
die niet ook het Nederlandsch zou
w orden benoemd,
machtig zijn en dat dezelfde maatregel toepasselijk
zou wordengemaakt op de ambtenaren van het ministerie van kolonien.
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De voorstellers beseften uitstekend, dat het juist de
Nederlandsch-onkundige ambtenaren in Belie ziin,
welke zoo dikwijls de toepassing van de Vlaamsche
wetter in den w® staan en om dit voor dit nieuwe
gebied waarop de Belgische bedrijvigheid zich za1
'aan bewegen onmogelijk te maken, hadden zij hun
vollediging van de koloniale wet voorgedragen.
Men weet, welk verzet het uitlokte en dat een der
redenen, die werden aangehaald cm het te dcen verwerpen, de bewering was, dat men den Nederlandschonkundigen geen dwang mocht opleggen. Het is hekend wat met dien dwang wordt bedoeld; dat dit wil
zeggen dat Vlamingen, die ambtenaren in een openbaar bestuur willen worden, verplicht zijn de twee
landstalen te kennen, doch dat aan de Walen een dergeliike verplichting niet kan worden opgelegd.
Wat ernstig's kon teen de aanneming van het voorgestelde amendement worden ingebracht, wanneer men
werkelijk van plan was het beginsel, dat in de wet
wasgeschreven ook radicaal toe te passen ? En heeft
het niet alien schijn, dat ook dit weer een halve maatre 'el zal zijni — een van de vele halve maatregelen'
waarmede onze wetgeving en in het bijzonder onze
Vlaamsche wetgeving behept is — aangezien men aan
de Vlamingen niet de noodige waarborgen wil de
Oven ?
Hoe lang nog, zou men mogen vragen, zullen dezen zich met een kluitje in het riet laten sturen? Wanneer zullen zij eens als een man opstaan om te zeggen: tot hier niet verder ? Wanneer zal het oogenblikgekomen zijn, dat zij, in het voile besef van hun
waardigheid, zich eens voor alles Vlamingen zullen
gaan voelen ? Gezamenlijk een Guldensporenslag herde ken dat is alles goed en wel, maar dat is slechts
theorie. Practise moet men worden!
En practise zou het geweest zijn, indien al de zich
inderdaad Vlaamschvoelende volksvertegenwoordigers
van het Vlaamsche land all een man to en de overneming van Congo hadden gestemd, al waren zii er
nog zulke overtuigde voorstanders van indien hun
niet op het pant van het gebruik en de kennis van
het Nederlandsch in de nieuwe bezitting en. in het te
scheppen ministerie van kolonien de waarborgen werdengegeven, die zij vroegen. Liever dan dit te verzaken hadden zij door hun stemming de wet moeten
doen vallen.
Het is stellig dathet zoo ver nooit zou zi;t1 gekomend omdat de regeering, indien zij zich voor zoo
een onwrikbaar besluithad bevonden alles zouhebben toegegeven en, al ware men zeffs tot daargedaan, dan zou ongetwijfeld in het vervolg geen regeering het meer gewaagd hebben den Vlamingen hun
goed recht te onthouden.
Dat zoupractische Vlaamschgezindheid geweest zijn,
maar het schijnt wel, dat wij daarvan nog heel ver
af zijn!

Uitonze Takken.
A nt erpe n. Van le werkzaamheden van dezen
Takgedurende de maand Augustus behoeft alleen te
worden vermeld het Zangersieest"
„
a
, warmede
het
Stedelijk Bestuur, evenals verleden jaar, de afdeeling
„Liederavonden voor het Volk" tijdens de Antwerpsche kermis had gelast. Een aanzienlijk aantal vereenigingen namen aan dit feest deel en de uitvoenng
van verscheidene liederen door detalrijke menigie op
de Groote Marktverwierf algemeenen bijvai.
B r us se 1. Op 9 Juli j.1. werd een al vergadering gehouden. Aan het zaakrijk verslag over de
afgedane werkzaamheden sedert de laatste vier maanden, dat namens hetbestuur werd voorgedragen,
wordt het volgende ontleend:
1. Door het bestuur werden brieven van dank gezonden aan de heeren Picard enRenkin, voor bun
prachtige verdediging der wet-Van der Linden, insge-

lijks aan den heer Minister Helleputte, P. omdat hij
den Vlamingen voldoening g: a f in zake pleiziertreinen,
en 20. omdat hbesloten heeft tweetalige poststempels
te doen maken.
2. Aan 28 Vlaamsche volksvertegenwoordigers werdenpersoonlijke brieven geschreven, om hen te verzoeken niet voor deoverneming van Congo le stemmen, indien ergeen voldoende waarborgen, de gelijkheid der talen betreffende, in de koloniale wet in elascht werden. Er werd een vertoog in denzenden
zin naar de Kamergestuurd, de besluiten bevattende
van den Vlaamschen Volksraad.
3. Aan Vlaamsche volksvertegenwoordigers werd
herhaalde malenverzocht, aan verschillende Ministers
zekere vragen te stellen aangaande de taalbelangen en
de stoffelijke belangen van het Vlaamsche yolk.
Die heeren voldedev bi1na altijd aan het hun gedane verzoek; daarom zij hun hier onze beste dank
betuigd, voornamelijk aan de heeren, Augusteyns, Henderickx en Van der Linden.
4. De aandacht van de heeren Ministers en het hooger bestuur werd herhaalde malen gevestigd op het
belang van zekere benoemingen van ambtenaren
het Vlaamsche land, en metgenoegen kan worden
vastgesteld, dat meer dan eett onrecht kon belet worden en dat menige voldoening
•
bekomen werd.
5. Brievenbestetlers van Brussel en elders in het
Vlaamsche land hadden degewoonte,
op onbestelbare
brieven met Vlaamsche adressen,hun aanmerkingen in
het Fransch te schrijven.
Dat misbruik werd bij den heer Minister aangeklaagd. De overtreders werden, door hun overheid,
tot de ordegeroepen en de onderrichtingen van het
bestuur nogmaals aan alien herinnerd.
Aan denheer Minister van Spoorwegen enz. werden klachtengestuurd over de aanwezigheid van
Vlaamschonkundige hoofdwachtersen treinwachterso
Vlaamsche spoorlijnen, over het niet naleven der taalwet en der bestwArliike verordeningen, namelijk betreffende het afroepen der plaatsnamen en andere aanduidin en voor de reizigers, over uitstuittend in het
Fransch aangeplakte herichten, te we en voor het aanwerven van werklieden, over deluitsluitend Fran.sche
aanduidingen op de toestellen tot verkoop van postzegels en kaarten, in de middenpost te Brussel, enz.
6. Aan den heer Minister van Spoorwegen werd
een vertoog gestuurd, om vermindering te bekomen
op de vervoerpriizen, tusschen 13elgie en Nederland.
derpakken van minder dan 60 K.G. Dat vertoog
werd medegedeeld aan de Nederlandsche Kamer van
Koophandel.
Het antwoord van het bestuur der Spoorwegen geeft
geen voldoening; er zal nailer op die zaak worden
ingegaan.
7. Men hield zich insgelijks bezig met de aanstaande tienjaarlijksche volkstelling. Er werd besloten zich
in betrekking te stellen met het Dav id s f on d s,
het Willemsfonds en de Vlaamsche socialisten. Het bestuur heeft zich tot die heeren gewend
en het is met hen overeengekomen te zamen te vraoen door den heer Ministervan Binnenlanclsche Zaken in gehoor te worden ontvangen, om hem het verlangen van het Vlaamsche yolk dienaangaande nit te
le n. Er wordt niet getwijfeld of er zal op die wen
schen voldoening verkregen worden.
8. Van den avond, met medewerking van den }leer
Rippe ingericht, werd reeds vrceger melfng g ma:kt.
Ook weanhier de zeer belangrijke en le.errijke voordrachten over de Nederlandsch-Belgische toenadering,
door de heeren Rudelsheim en Olivier in herinnering
gebracht.
Het secretariaatheeft tijdens die vier maanden 101
brieven verzonden.

Nederlanders en Stamverwanten I
Steunt eigen handel en nijverheid!
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Postzegelafdeelin.g.
Be zendingen in dank ontvangen van: mei.
Adriani, Ermelo, Transvaal;
James
•
Corsen,
Curacao;
Raoul Perret Genfl, La Guaira, Venezuela; mevr.
Anna Semmens, Claremont, West-Australie; Huysman,
Johannesburg; E. de Veen, Brussel; leerlingen Meisjes Hoogere Burgerschool, Amsterdam, door bemiddeling van mej. Dr. A. Nip.and; Stenneken v. d. Linden,
Spa; mej. Arriens, Velp; Afdeeling A. N. V., Zaanda m.
Als correspondenten meldden zich aan: mevr. Anna Semmens, Villa Boschhek, Riley Road, Claremont,
West-Australie; Pol Fassotte, 1 Bonnerstrasse, Keulen.
Verlang d. Nog steeds vurig verlangcl: Curacao, Suriname, waar vraag naar is, die we niet kunnen beantwoorden en Nederl. Oost-InOie met opdruk
J AVA.
H. MEERT,
Secretaris Groep Belgie.
N. S. Zendingen worden ook aangenomen door
het Kantoor A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg draagt.
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ZUID-AFRIKA.
Hollandsch, Nederlandsch en afstamming.
In het Augustus-nammer maakte de beer Dr. H. J .
D. Bodensteinf zich tot tolk van sommiger m?..eningt in
Zdid-Afrika over het Verbond.
Dat hebben wij gewaardeerd. Zoo leeren de leden
de denkbeelden van andere Nederlandsch-isprekenden
kennen en begrijper4 hopen, dat meer Afrikaansche lands zonen Dr. Bodenstein'svoorbeeld zullen
volgen en vaak van zich: zullen laten hooren.
En nu het betoog.
Dr. Bodenstein en wij zijn het bij voorbaat eens.
Dr. Bodenstein heeft in Hollandgestudeerd en weet
dus dat Nederlandsch in de statutenvan het Verbond
hetzelfde beteekent alsHollandsch in Zuid-Afrika.
Maar Dr. Bodenstein wide er de bevestiging van
hebben in het or aan van het Verbond zelf. Welnu,
die krijge hij.
Met Nederlandsch wordt natuurlijk niet bedoeld uitsluitend het „Hollandsch van Holland".
Biji de oprichting van de Groep Zuid-Afrika in

1898 werd na uitvoerige bespreking besloten, dat onder Nederlandsch in de statuten zou worden verstaan
devolkstaal. Tegen deze uitlegging heeft het Hoofdbestulur zich nimmer verklaard, hierdoor toonende het
met deze opvatting geheel eens te zijn.
Zij is trouwens altijd de opvatting van het Verbond zelfg'eweest. In nummer 6 der uitgaven van het
A. N. V. staat: „Afrikaansch, versterkt door het rijker
en krachtiger Hollandsch ,, moet zich opwerken\ tot
een Hoog-Affrikaansch, een Hollandsch-Afrikaansch,
met onvoorwaardelijk behoud van eigen tieren aard.
Zooook het Vlaamsch der dorpen en achterbuurten
tot een Hoo-Vlaamsch,
een Hollandsch Vlaamsch.
g
Evenmin als wij Afrikaners of Vlamingen zijn, even-.
min ziin zij Hollanders en dat moeten zij nooit worden. Er zijn Hollanders genoeg om wat te deugen.
Maar, en hier komt het op aan, ons aller stameenheid
wordegekenmerkt door eene algemeene Nederlandsche spreek- en schrijftaal, verschillend naar land
en yolk, toch algemeen verstaanbaar".
Op dit laatste komt het aan.
Die uiteenzetting dagteekent van Juni 1899 en zij is
wel de duidelijkste toelichting op de statuten.
Deze zouden duidelijker kunnen zijn. Toegegeven.
Maar zij hebben tot heden een samenwerking in den
weg gestaan. Laten wij dus niet aan vechten om een
woord, doch de ware bedoeling achter het woord erkennen. Voor een statutenwijziging is, waar zooveel
vergelegen deelen te raadplegen zijn, rijp beraad en
veel tijd noodig. Voor het overleg met de Afrikanervoorman.nen van het Verbond komt misschiengauw
eengelegenheid. Dan zullen, al pratende, de bezwaren worden weerlegd en opgeheven. Laten we intusschen bij elkaar staan, elkaar steunen in den gemeenschappeliiken stria.
En no hetgewraakte „verhooging van den Nederlandschen slam".
Als wij het gingen narekenen, dan zouden er in
het Hooidbestuur eveneenspersonen zijn, die niet tot
den Nederlandschen slam behoorden ; dan was de
Vlamin Pol de Mont van Fransche en waren Dr.
Rudelsheim en Jhr. Von Weiler wellicht van Duitsche
aikomst. Maar ze zijn en voelen zich echte Nederlanders. Zoo ook zullen de afstammelingen van Hugenotert, Duitschers of Denen in Zuid-Afrika zich
Afrikaners kungen voelen. Het i s een kwestie van
afstamming, maar of men wil werken voor zijn taal
en de belangen, die alle Hollandsch-sprekenden over
degeheele wereld gemeen hebben.
Prof. te Winkel, zijn tede, den lien
len November
1907, bij de stichting der Jongelieden-Afdeeling van
het A. N. V. te Amsterdam gehouden (UitgaA,e No.
12 van het A. N. V.), heeft dit nog eens duidelijk
gezegd.

Voorheen en Thans.
Dat de meeste Hollanders in Transvaal en OranjeVrijstaat zich voor den oorlog zoo gelukkig gevoelden in hun tweedevaderland had drie redenen. Ze
hadden er minder materieele zorgen, leefden er vrijer
dan er ens ter wereld en het was er bi;na alt0
moos weer.
De Engelschen zijn machtig, maar met geweld, list
noch oud kunnen ze lets aan lien derden factor
veranderen ; dat er infiguurlijken zin inns een heel
wat minder frissche wind waait dan vroeger is al
erg genoeg.
Te overbekend is het, dat de welvaart verminderde, dan dat het noodig is er hier over uit te we de
En hoe staat het met de vrijheid ? Men behoeft geen
chauvinist te zin om te ze en dat die vrijheid ons
in het bled zit. Kon het dus antlers of de goedgezinde Hollander moest zich in de twee republieken
spoedig gevoelen als een zoon van het land ? lei'
diegroote vrijheid leefde men — wat de jingo-bladen ook beweerden — in de mijndistricten rusts er
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en veils er dan er ens ter wereld, waar de bodem
goud en diamant bevat. Die tijden
chijnen
s
tot het
verleden te behooren; de gevangenissen in de voormalige Z.-A. R. zijn propvol en nog maar enkele dagengeleden kon men in, de couranten lezen, dat het
aantal doodvonnissen zoo schrikbarend toeneemt.
Naast de min ere welvaart een tweede zegening der
En else
beschaving!
De vrijheidszin openbaarde zich vroeger ginds in
zoo tal van vormen en een van demooiste daarvan
was wel, dat men bij het regeeren los was van vooroordeelen. Het was daar nooit een angstig gevraag
of de eene of andere maatregel wel in het regeeringsstelselpaste. Moest er na ramp of tegenslag hulp
van staatswege zijn, dan kwam die. Zoo waren er
in 1892 in de Z.-A. R. zulke zware re ens gevallen,
dat deoogst door overstroomingen werd verwoest.
De regtering stelde 150.009 beschikbaar en leende
die uit. Zoodoende hield men de verarmde burgers
uit de handen van Engelsche wetsagenten, waarondergeldschieters waren, die van elk geleend pond
een shilling in de maandeischten en dus een rente
maakten van zestig procent 's jaars. Later, na de
runderpest van '96 en '97 werd weder ..±; 150.000
gestort, om den verarmde n burgers voorschot te kunnengeven voor het aankoopen van vee.
In den Oranje-Vrijstaat had men, na den Basoetuoorlog van '70 dergeliike maatregelen genomen en.
werken kleineperceelen gouvernementsgrond aan arme burgers verhuurd. Bij de verhuring was alle
mededinging van gr ondbe
t er s uitgesloten.
Niet alleen door voorschotten ingeld, ook door
werkverschaffing hielp de Transvaalsche regeering de
armen. Bij de uitvoering van irrigatie-werken, het
aanleggenvan linen voor de telegrafie en het maken
van we en werd in de eerste plaats met hunne belap en rekening gehouden. De route Witwatersrandwe g door degoudvelden, die door Zoutpansberg en
Waterberg we de aangelegd met het doel om de behoeftigien te helpen.
Al die goede werkengeschiedden, omdat de Afrikaanders, die het land besturarden zich vrij gevoelden om te helpen, waar hulp noodig was. Lou, om
maar dicht bij huis blijven, een Nederlandsch kerkelijk of liberaal Kabinet iets dergelijks aandurven ?
Op andere wijze openbaarde zich de zin voor vrijheid in den orngang van ambtenaren en regeering'spersonen met het publiek. Als de armste Boer President Kruger wat te zeggen had, ging hi' er 's morgens om zes uur heen, vertelde wat hij op het hart
had, rookie er ziin pijp en drunk er koffie.
Ook de verhouding tusschen een Afrikaander patroon en zijn personeel was er geheel antlers en
in tal van opzichten veel beter dan b.v. in En eland
en bij ons. In di opzicht ging het er meer toe als
in Amerika. De patroon hield zijn ondergeschikten
niet op zulk een afstand, de laatsten hadden nooit
de minste aarzeling hem te naderem
Hoe rechtzinnig ook in hun geloof, de aangeboren
zucht naar vriiheid bracht de Boeren er toe om in
vele opzichten vrijzinnig te ziin ook. De regeering
van Boeren in den Oranje-Vrij istaat, die toch alien tot een van de drie*), Protestantsche kerkgenootschappen behoorden, gaven voor den oorlog een jaarlijksche subsidie aan Engelsche en Roomsche kerken. En de Transvaalsche regeering stichtte
in verschillende miindistrictert staatsscholen, waar Engelsch en Hollandsch eengelijke plants innamen. Ook
een Duitsche school te Johannesburg kreeg subsidie
van den Staat.
Men hadginds de vrijheid lief in den goeden zip
van he woord, want tegen goede wetten, ook al
brachten ze zekeren dwang mee, had men geen bezwaren. Zoo bestond in den Oranje-Vrijstaat reeds
*) Deze drie kerkgenootschappen waren: Ned.
Herv. Kerk, Vereenigde Kerken en Do er

tien jaar eerder dan bij Otis een wet op den leerplicht, waarin bepaald werd, dat kinderen van 14 jaar,
diegeen gouvernements- of private school bezochten,
onderworpen zouden zijn aan een examen, omvattende de volgende vakken:
1 0. Lezen;
20. Schoonschrijven loo 'end schrift),;
30 . Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en deelen;
40 . Bijbelkennis (wanneer de ouders geen bezwaren daartegen opperen) •
50. Bekendheid met de aardrijkskunde en geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat.
Een teekenend staaltje is het, dat de Boeren, die
zoo ifkeerig waren van dwang, er niet to en opzagen om, ter wille van een goede zaak, in die wet bepalingen op te nemen als vervat in art. 7. Dit luidde:
„Een ouder of voogd, die weigert zijn kind of pupil aan het examen in art. 2 omsehreve'n, te onderwerpen, of op last der schoolcommissie voor den in
art. 5 vastgestelden tijd naar school te zenden, zal
in de eerste instantie veroordeeld worden tot een
boete van
1 tot
5 en bij eene volgende overtreding tot een boete van 5 tot 10 en bij gebreke van betaling zullen deze boeten in executie
verhaalbaar zijri als bij civiel proces. Indien zulke
ouders of voogden geheel onvermogend zijn om de
boeten te betalen en, toch vveigerachtig blijven de kinderen naar school te zenden, zullen de schoolcommissies, in overleg met den super-intendent van onderwijs zich kunnen vervoegen tot het gerechtshof,
onder de bepalingen van wet No. 14 van 1893".
Die wet No. 14 bepaalde, dat het gerechtshof of de
rechtergemachtigd waren over zulke kinderen te beschikken als meest in hun belang zou zijn en als
meest in overeenkomst met den maatschappelijken toestvid der ouders of betrekkingen. Die kinderen zouden beschouwd worden te staan onmiddellijk onder
de voogdijschap van het hoog gerechtshof.
Nog een ander voorbeeld wil ik noemen om aan
le toonen, dat de zucht naar vrijheid bij de Boeren
g
ezond was.
Enkele maandenvoor het uitbreken van den oorlog
ontving de Volksraad in Transvaal met veel instemmin g een adres van de „Internationale Onafhankelijke
Arbeiderspartir, waarin gevraagd werd om invoering de wet van een achturigen arbeidsdag. In
Pretoria was eengroote openbare vergadering ten
gunste daarvan gehouden en inleider was het overleden Volksraadslidvoor het district Piet-Retief, de
heer W. Tosen. Door het uitbreken van den oorlog
is de Uitvoerende Raad niet aan 1-Jet bewerken van
een dergelijk wetsontwerp toegekomen. Het ware zeker wetgeworden!
Voor het uitbrekenvan den oorlog was het in de
republieken, vooral in Transvaal, ook niet alles zooals het wezen moest;terecht is reeds dikwijls op een
groote verontschuldiging gewezen. In Transvaal leefde tot 1886 een bevolking, welke uitsluitend door veeteelt en landbouw bestond en na den inval van de
goudzoekers moest de geheele wetgeving, het geheele
wezen van het land veranderen. Vooral ook door de
vele kaffer-oorlogen was de gelegenheid tot wetgevenden arbeid niet altijd even gunstig. En wat had de
regeering niet steeds te strijden to en den binnenlandschen vijand, de En else aan den Rand en
een aantal half Engelsche Kapenaars in de geheele
republiek. De besten onder de Boeren, iemand als
b.v. President Steyn, zagen de fouten zeer goed in en
ze hadden een ernstige begeerte om te verbeteren wat
verkeerd was.
***

Men heel! y ank beweerd, dat juist die sterk sprekende zinvoor vrijheid en als gevolg daarvangebrek
aan tucht de eigenlijke oorzaak is geweest, dat de
beide republieken haar zelfstandig volksbestaan vet,loren hebben. Het is mogelijk, maar men kan de hoofdtrekken van het karakter van een yolk nu eenmaal niet
veranderen. Voor wie onder de Boeren in Zuid-Afri-
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ka hebben geleefd, zijn de begrippen Boer en vrijheid nu eenmaal niet te scheiden. Zouden de Boeren
onder een re eerie komen, welke het hun te zwaar
makte, dan zou het als in oude dagen luiden:
„Trek!" en ze zouden een ander land opzoeken.
Zuid-Afrika doorleeft than een zeer moeilijken tijd,
bij eigen ellende komt nog, dat de jongste Amerikaansche crisis zulk cellgeweldigen terugslag heel!
gevonden over de geheele wereld en ongetwijfeld ook
daar. Zooals het voor den oorlog in de republieken
was, zal het er waarschijnlijk wel nooit meer worden.
Toch ka het niet anders of voor dat rijke land moet
eens een betere tijd aanbreken. Vooral voor de vele
Hollanders, die nog daar zijn, is het te hopen, dat
die tijd niet meer verre is. Zij toch hebben het nog
moeilijker dan de Boeren, die op hunne plaatsen wonen en zeer weinig behoeften hebben, omdat zij van
kind afgewoon zijn geweest aan een zeer eenvoudie levenswiize. Wie altijd van schapenvleesch en
miliespap heeft geleefd, zal op het land niet spoedig
gebrek lijden. Onder de Hollanders in de steden zijn
er velen, oild-ambtenaren der re eerie en anderen,
die in dengelukkigen tijd in Transvaal een goed,
een ruim bestaan hadden. Thans komt er van hen
geen. brief, of hij staat vol klachten. Men kan, zonder zich aan overdrijving schuldig te maken hun
leven armoedig noemen.
Botha en zijn regeeringsmannen hebben ook den
Hollanders in Transvaal hulp en steun beloofd; dat
het tot nu toe vrijwel bij beloften is gebleven, zal
wel aan de omstandigheden zijn te wijten. Want ieder Afrikaander, die het w e 1 meent met zijn yolk,
zal moeten erkennen, dat hetgroote verphchtingen
heeft aan Nederland. Het ligt ons alien nog te versch
in hetgeh.eugen, dan dat het noodig is eraan te herinneren wat Nederland voor de Boeren heeftgedaan
tijdens den oorlog. Hier bracht men millioenen bijeen, ginds streden de Hollanders als een man aan de
zijde der Afrikaanders en van de besten der onzen,
g
en zooveel anderen lieten er het
Coster, DeJone
jone
g
en nog zooveel belovend leven.
Halsteren, Aug. 1908.
F. KAPTEIJN.

bliek, is niet een aantrekkelijk plaatsj,
e het mist het
typische van zoo vele dorpjes in Zuid-Atrika. 't Is
er erg warm in den zomer, en koud en winderig in
den winter. Het eenige bezienswaardige is de Nederduitsche Hervormde kerk,geheel opgetrokken nit zand-

t3e

steep. Bijgaande foto geeft de lezers en lezeressen
van Neerlandia een kijkje op de kerk en het Kerkplein. De talrijke tenten zijn van omwonende Boeren,
welke vier maalper jaar opgaan voor het avond- of
nachtmaal endan voor eenige dagen hunne tenten opslaan op 't Kerkplein, waar een gedenkteeken is opgericht van wit marmer. Hier onder rust het gebeente van 56 Transvalers, waaronder viyt Hollanders, namelijk:
0. W. Moo en C. J. Besaans, J. B. Biemond, J.
Streefkerk, L. F. Goldman.
Foto No. 2geeft u het monument te zien op den
dag der onthulling. Aan de eene zijde staan de namen dergevallenen en aan de andere zijde staat:
„Op den 6 Mei 1902 toen de Groote oorlog tus„schen Boer en Brit bijna afgeloopen was, wend een
„klein commando Boeren op Hol-Krans, nabij Vrij„heid, door eengewapen,de Zoeloe-horde 's nachts
„overvallen en vermoord. 56 Transvalers werden op
„dien treurigen nacht door een ontiidigen en wree„den dood getroffen".
„Hunne Bloedverwanten en vrienden hebben dit
„eenvoudige Gedenkteeken alhier opgericht, ter her„innering aan die allertreurigste gebeurtenis en ter
„eere van die dappere ontslapenen".
Zij spreken nog
nadat zij gestorven zijn.
JAC. SPOELSTRA.
Fort Louis, 8 Juni '08.

Uit Natal.
In niet een Engelsche kolonie van ZOid-Afrika
houden zoo weinig Hollanders of oud-Hollanders
verblijf als in Natal. Voornamelijk uit de twee noordeliike distrikten, Utrecht en Vrijheid, zijn na den oor-

log de meesten weggegaan naar de Transvaal. In het
distrikt Vrijheid, wijk Babanango, waar ik woon, is,
zoover mij bekend„ buiten schrijver dezes, nog
slechts een Hollander. VOOr den oorlog waren de
Nederlanders tamelijk vertegenwoordigd, de meesten
waren werkzaam als onderwijzer.
Vrijheid, eens de hoofdstad der Republiek van di en
naam, die later ingelijfd is bij de oude Z.-A. Repu-

leder lid brenge ten minute twee nieuwc
leden per jaar aan!
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OOST-INDIE
Statuten-wijziging.
B/ijkens mededeeling van het Indische Groepsbestuur ziin de gewiizigde statutten van de Groep
Nederlandsch-Indie door de IndischeRegeering goedgekeurd en is de Vereeniging mitsdien als rechtspersoon erkend.

Jaarverslag van de Groep N ederlandschIndie van het Algem. Nederl. Verbond
van Juni 1907 tot Mei 1908.
Onder het afsluiten van het vorige jaarverslag
(Neerlandia 1907, blz. 120) telde de Groep 1411 leden,
op 31 December 1907 was het cijfer gedaald tot 1279,
loch thans wederomgestegen tot 1423.
Zooals biji de behandeling der begrooting over 1907,
vergadering van 4 Maart 1937, uiteengezet werd, heeft
de Groep voortaan over veel geringer geldmiddelen te
beschikken dan in vorige jaren; 1 0 . door 't vervallen
der subsidies van 't Hoofdbestuur, 2 0 . doordien de
verzendin van Neerlandia voor rekening der Groepskas komt, 3°. door de voor de Afdeelingen voordeeliger berekening van de door haar aan de Groepskas
over te makers bijdragen.
Dientengevolge moest de aan de Aide Batavia tot dusver verleende subsidie ingetrokken worden
en kon niet ingegaan worden op 't verzoek der Afdeeling Buitenzorg om de leergangen van den Indischen Bond te steunen.
Meer dan vroeger zal het nu aan de Afdeelingen
zijin, werkzaam te wezen tot bereiking van 't Joel
van den Bond en van de Groep.
Wat door haar te dezen in 't verslagjaar verricht
werd kan blijken uit de betrekkelijke jaarverslagen,
wat betreft Buitenzorg: in, 't Maart-nummer 1908 van
Volksbestaan? en wat de overige Afdeelingen betreft
in het Mei-nummer van ons or aan. Uitzondering
hierop maakt helaas de trouwens slechts 7 leden tellende Afdeeling Ternate, van welke 't Groepsbestuur
sedert twee jaar niets vernemen mocht. Het is te hopen, dat dit spoedig veranderen moge.
Nieuwe Afdeelingen werden niet opgericht.
Wegens de nieuwe re e' van de regeeringssubsidie voor voorbereidend onderwijs werd 't gelde• lijk steunen der FrObelscholen met 1 Januari 1907
gestaakt.
De Chineesche school van den heer Tiemersma
bleefgesteund tot 31 December 1907 met f 50.—
'5 maands.
De door 't vervallen dezer subsidie beschikbaargekomengelden werden van of 1 Januari 1908 ter beschikking g'esteld van den hoofdredacteur van Ons
Volksbestaan, als bijdrage voor de bevordering van
de medewerking aan genoemd orgaan.
No blijit slechts gesteund uit de Groepskas de
boekerii te Ma elan
Eengetal van 3000 reclame postkaarten werd verzonden aan verschillendecatagorien van personen,
waarna zich 144 nieuwe leden aangemeld hebben.
Daar de verschillende antwoorden van de Buitenbezittingen nog niet terug kunnen zijn, wordt de hoop
gekoesterd, dat het aantal zich nog vermeerderen zal.
't Herziene ontwerp Groeps-reglement werd in de
algemeene vergadering van 15 Augustus 1907 met algemeene stemmen aangenomen, waarop telegrafisch
degoedkeuring van het Hoofdbestuur werd bekomen.
Degoedkeuriing der Regeering op dit reglement
werd . nog niet verkregen. Door den Directeur van
Justitie werd nog een kleine wijziging er in aanbe-

volen. Overeenkomstig ingewonnen rechtskundig advies werd besloten de oude redactie te handhaven,
ook omdat het te veel omslag en tijdverlies zou kosten om nieuwe wijzigingen in behandehng te nemen.
De belangen der Groep in Nederland bleven behartigd door de heeren Dr. J. J. A. Muller, J. M.
Pijnacker Hordijk, Mr. C. Th. van Deventer, H. D.
H. Bosboom, wien daarvoor bij deze de erkentelijkheid der Grcep betuigd wordt.
De heer H. D. H. Bosboom heeft, zeer tot leedwezen van het Groepsbestuur, te kennen gegeven als
afgevaardigde te willen aftreden. 't Groepsbestuur
had 't voorrecht een der afgevaardigden in Nederland van de Groep den heer J. M. Pijnacker Hordijk, in haar midden te zien op de bestuursvergadering van 7 April j 1. Alstoen werd behandeld de
verhouding tusschen het Hoofd- en Groepsbestuur.
Besloten werd tevens den heer Bosboom dringend
uit te noodigen de Groep in Nederland te blijven vertegenwoordigen.
Met uitzondering der maanden Januari, September
en November, vergaderde 't Groepsbestuur geregeld
maandelijks.
De heer Mr. J. H. Carpentier Ailing trad in het
loopende jaar of als bestuurslid der Groep wegens
zijne benoeming tot hoogleeraar te Leiden.
Genoemden heer werd de warme dank der vereeniging betuigd voor de bewezen diensten. Ook de heer
Berkelmans moest we ens drukke werkzaamheden
zijn ontslag uit het bestuur nemen. Daarentegen trad
als lid op Mr. P. J. Gebel, die echter we ens vertrek naar Holland, bij het sluiten van dit verslag
voor 't lidmaatschap bedankt heeft.
't Lid de heer H. A.Kooij, te Bata 'a teruggekezrd
na een afwezigheid van circa 2% jaar kon weder als
zoodanig zitting nemen.
In Nederlandsch-Indie werd de Groep vertegenwoordigd door 36 personen. Als zoodanig maakten
zich inzonderheidverdienstelijk en hebben aanspraak
op onze erkentetijkheid de heeren Pruijs en wijlen
Ch. J. van Haastert.
Ingevolge 't besluit van 't Groepsbestuur om door
tniddel van de Indische bladen op te komen to en onjuiste of lasterlijke berichten betreffende 't Nederlandsche yolk, werd daartoe een commissiebenoemd, bestaande uit de heeren H. M. la Chapelle, E. A. E.
Kalshoven en Mr. Dr. W. M. C.Schumann, en
wendde het bestuur zich tot denJournalistenkring bij
scihriiven d.d. 5 November 1907 om medewerking.
Hierop werd tot dusver nog geen antwoord ontvangoi.
De medewerking van 't Hoofdbestuur werd ingeroe en in 't tot standbrengen als vaste instelling van
't Nederlandsch-Ingische •tooneel, waartoe de neer
Kimmelpogingen zou aanwenden zulks onder voorwaarde, dat vooral Nederlandschetooneelstukken gespeeld zullen worden.
Aan de uitnoodiging aan de leden tot verhooging
der subsidie werd door enkelengehoor gegeven.
Wederom zij hier de warme dank der Groep gebracht aan de Boeken-Commissie in Nederland, van
welke twee kisten met boeken voor de Aideelingen
Buitenzorg en Kedoe ontvangen werden.
Namens het Groepsbestuur:
STEINMETZ, Voorzitter.
KUNEMAN, Secretaris-Penningrneester.
Batavia, 18 Juli 1908.
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Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad
van Juni 1908.
De Commissie van Toezicht op de Volksleesgezelschappen deelt mede, dat het Afdeelingsbestuur er toe
is moeten overgaan, de maandelijksche bijdrage voor
de lezers te verhoogen tot f 1.— (in den aanvang be-

NEERLANDIA.
droeg deze f 0.25. Red. Neerl.); dit geschiedde vooral,
omdat het gebleken is, dat die instelling niet zoo zeer
ten bate kwam van hen, fwaarvoor het A. N. V.
haar heeft opg'ericht, maar dat velen, die zeer goed
eenhoogere bijdrage zouden kunnen missen, van die
goedkoope gelegenheid om goede lectuur te bekomen
gebruik maakten, terwiji bij, de oprichtingi de bedoeling heeft voorgezeten „Nederlanders, die niet in staat
waren lezer of nalezer van een der plaatselijke leesgezelschappen te worden, omdat de gevorderde bijdrage daarvoor hun te hcog was" tegemoet te komen.
Voor alien echter wien het werkelijk ernst is, om
van de Volksleesgezelschappen te genieten, doch voor
wien dit bedrag te hoog is, staat de gelegenheid
open om vermindering te verkrijgen, mits zij zich
schrittelijk wenden tot een der commissieleden, onder
opgave van reden.
Die Commissie, bestaande uit de heeren D. A.
Hooijer, J. H. Jacobs en H. A. Kooij — van wie
de eerste en de laatste in 1905 reeds den stoot gaven
tot degelegenheid voor minvermcgenden, tegen een
geringe bijdrage goede Nederlandsche tijdschriften en
boeken ter lezing te ontvangen — richt thans „het
woord tot alien, die nog jets voelen voor de waarde
van. onze taal en de belangen van onzen stam, als
yolk, omhaar te steunen en te helpen waar het kan,
in de eersteplaats door het aanbrengen van die lezers, waarvoor het instituut werd opgericht"... „en
verder door woord en daad waar het tepas
komt, om of het ledental der Afdeeling te doen nitbreiden"... of door schenkingen van eenvoudige boekwerken tegemoet te komen in de behcefte aan roman
lectuur".
(Aan dit in de laatsteplaats genoemde verlangen
an ook in Nederland worden voldaan. De leden van
k
'I A. N. V. worden uitgenoodigd boeken voor dit
bepaalde doel te zenden aan het Kantoor Wijnstraat
81, Dordrecht, dat voor doorzending zal zorg dragen. Red. Neerl.),
***

Onder den titel „Een algemeen Nederlandsch belang" wordt een geschrift van Dr. F. P. H. Prick
van Wely besproken, waarin het onderwijs en het
onderwijzend personeel aan de H. B. S. uitvoerig beoordeeld, het eerste aan kritiek onderworpen en aan
het laatste, vooralgebrek aan pedagogische ontwikkeling toegeschreven wordt. Ons geheele onderwijs
gaat voort het steeds in de breedte te zoeken in plaats
van in de diepte; vele leeraren drijven het onderwils
op tot een te hoog wetenschappelijk pen, niet geschikt voor de leerlingen;„ van daar mislukking. Dit
schiint in 't kort het oordeel van Dr. P. v. W. te zijn.
Hoewel de niet onderteekende bespreking geen algeheele instemmin.g. met het geschrift van Dr. P. v.
W. betuigt, wordt toch de wensch uitgesproken, dat
„deze brochure door velengelezen moge warden,
daar zii zonder twijfel er toe zal bijdragen, dat het
eindelijk ook eens tot daden komt wat de hervorming der H. B. S. betreft".
(Ook in Nederland worden klachten over de uitkomsten van het onderwijs aan de H. B. S. nu en
dan vernomen. Uit de verslagen der vergaderingen
door de Vereeniging van leeraren bij het M. 0. in
de laatste dag'en van Augustus te Schiedam gehouden,
blijkt ten overvloede, dat ook hier te lande naar hervorming van het M. 0. wordt verlangd. Red. Neerl.),
***

Dr. F. P. H. Prick van Wely is in het juli-nummer met zijn „Indie als litterair wingewest" tot de
dichtersgenaderd. Naast Jan de Marre, van wien in
1740 een beriimde geschiedenis van Batavia, eigenlijk
een rhetorische topographie, verscheen, worden eenige
namen van minder bekendepoeeten, onder wie ziekentroosters, genoemd, „zonder twijfel brave Irrn
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schen, maar even zeker slechte muzikanten, als zij de
harpe Davids in hun vrije uren voor de meer we-.
reldsche Tier verwisselden". Herinnerd wordt, dat neyens deze die in het tropische land zelf hun riimelarij te boek stelden, geen minderen dan Vondel en
Willem van Haren in het Oosten stof voor hun dichtader vonden. Hofdijk en ter Haar, die vooral door
de Indische natuur, zij 't ook alleen uit beschrijvingen, bezield werden, wordengenoemd, evenzeer als
S. E. W. Roorda van Eysinga en Multatuli, wier
dichterlijk proza onder Indie's invloed ontstond.

WEST-INDIE
Van het Groepsbestuur.

Bestuursvegadering g'ehou den in Juli
ten huize van Dr. M. C. Henriquez.
Tegenwoordig alle leden, met uitzondering van den,
voorzitter en den heer H. P. de Vries. De ondervoorzitter, die de vergadering leidt, spreekt een woord
van dank tit voor de kostelooze tcezending door het
Hoofdbestuur van 100portretten van H. M. de Koningin, die uitstekende diensten hebben bewezen bij
het aanwerven van nieuwe leden.
Uitgave 12 van het A. N. V. „Wat wil het Algemeen Nederlandsch Verbond ?" wordt door den secretaris ter tafelgebracht en op zijn voorstel wordt
besloten, te trachten hier eene j ongelieden-Afdeeimg
te stichten; hiertce zal de hulp worden mgeroepen
van den heer schoolopziener en van de hoofden der
verschillende scholen op het eiland.
De secretaris deelt mede, dat de volgende stukken
ingekomen zijn:
No. 1 van De Boodschapper, orgaan van de Nederlandsche Vereeniging, de Hollandsche Club, de
Nederlandsche Kamer van Koophandel, de Nederlandscbe Zangvereeniging en de Afdeeling van net
Algemeen Nederlandsch Verbond, welk or aan in Johannesburg tweemaal per maand kosteloos wordt verspreid.
No. 2. Een vlugschrift: De toekcmst in en de opleiding
voor den Nederlandschen en Indischen Laniclbouw en
het Boschwezen, van de Studenten-Afdeeling Wageningen van. 't A. N. V.; dit vlugOchrnt zal den heer
landbouwkundige op Curacao ter inzage worden toegezonden.
No. 3, 4e jaargang, Ons Volksbestaan.
Brief van dank van den heer C. J. Krijt voor het
behoud der studiebeurzen voor zijne zoons.
Brief van den heer G. B. Dussel, waarbij wordt
medegedeeld, dat hi' gaarne in briefwisseling zal willen treden met den heer C. M. J. Tismeer te Tak-Tak.
Rapporten over de vorderingen en het gedrag van:
Neptali Henriquez, Frans Krijt, Herman Kriit, C.
Sintiago (2e kwart.), L. Conner (le kwart.).
Verschillende stukken voor een Aruba-nummer van.
Neerlandia. De secretaris maakt bekend, dat het uitgeven van afzonderlijke nummers voor de verschillende eilanden besproken wordt door 't Hoofdbestuur
en den heer Snijders.
De secretaris deelt voorts mede, dat aan het verzoekvan de Afd. Aruba, om aan het Hoofdbestuur
te vragen het adres van den secretaris der Afd. op te
nemen onder de adressen in Neerlandia, is voldaan;
dat het Hoofdbestuur een pakje heeft gestuurd, inhoudende de handschriften van de schrijvers, die
aan het Bonaire-nummer hebben medegewerkt en dat
die stukken ter beschikking van belanghebbenden zijn;
datdoor hem, secretaris, aanbevelingsbrieven zijn gegeven aan den heer J. A. Gravestein, correspondent
van het Verbond op St. Martin, die we ens vertrek
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naar andere Lan het correspondentschap niet tanger kan waarnerneri; dat uit Suriname ontvangen zijn
200 ex. van hetgeschrift „De toekomst van Curacao
als Nederlandsche wereldhaven", die door het Bestuur, ingevolge verzoek van den secretaris van de
Groep Suriname te koop ziin aangeboden en waarvan de opbrengst voor de hell ten bate van onze
kas zal komen; dat van mevr. Van Grol—Meyers belangrijke inlichtingen zijn ontvangen omtrent nasporingen, die zij op dezerzijdsch verzoek, gedaan heel
in de archieven van St. Eustatius ; en ten slotte, dat
deKommandant der Troepen en van het Garnizoen,
zijn vertrek naar Nederland
deheer Heinrichs,
schriftelijk ontslag heeft gevraagd als lid onzer Aid.
Het Bestuur besluit op deze vergadering:
bij te dragen tot het geven van een St. Nicolaaskest op Aruba;
aan mevr. Van Grol—Meyers een voor de bibliotheek van St. Eustatius aangevraagde kast te sturen;
aan de Boeken-Commissie inRotterdam toe te kennen een jaarlijksche bijdrage van tien gulden;
zoolang de kas het toelaat, eene tegemoetkoming .te
geven aan den 'on en George Croes van Aruba, om
hem in staat te stellen aan de ambachtschool op Santa
Rosa alhier, het smidsvak aan te leeren;
de Vertegenwoordigers in Nederland te verzoeken
een woordvan dank te richten aan Dr. NicolaI voor
de hulp, die hi' aan den in Nederland voor onderwijzer studeerenden jongeheer Veeris verleend heeft;
hetvoorstel van den heer Boeke, Vertegenwoordi er in Nederland, strekkende om den jong'eheer
Veeris, die wens een oogziekte vertraging in zijne
studie heelondervonden, zijne studie te laten voltooien, te steunen.
Door terugkomst van Pastoor Delgeur, onzen Vertegenwoordiger in Nederland, moet in de opengevallenplaats worden voorzien en wordt met algemeene
stemmen tot Vertegenwoordiger benoemd de heer J.
A. Snijders Jr., die de vereeniging zulke uitstekende
diensten heeft bewezen, toen hi' de betrekking bekleedde van secretaris dezer Afdeeling.
Pastoor Delgeur, die onze belangen biji het Hoofdbestuur op voortreffelijke wijze heeft behartigd, heeft
de volste aanspraak op de erkente'liptheid van de Groep
en het Bestuur besluit dan ook hem schriftelijk den
dank der Groep over te brengen.
poedig doenlijk te houHet Bestuur besluit zoos
den een muziekavond met lezing. Den heer J . A.
Snijders Jr., in Nederland, zal worden verzocht passende Nederlandsche liederenvoor die gekgenheid nit
te zoeken.
Onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige
diensten door de heeren J. A. Gravestein en J. A.
P. Thielen als correspondenten op St. Martin en Saba, respectievelijk bewezen, worden met algemeene
stemmen tot correspondenten benoemd de heer F. K.
Thielen, Gouvernementsambtenaar op St. Martin en
de heer P. L. Gorsira, waarn. Gezaghebber op Saba.

Hollandsche bibliotheken op onze WestIndische eilanden.
Toen na de oprichting van een Groep van het Alg.
Ned. Verbond in de kolonie Curacao op de verschille de eilanden der kolonie Afdeelingen van deze Groep
warengevormd, werden in en in het werk gesteld om op die eilanden kleine Hollandsche bibliotheken op te richten waarvan de leden van het Alg.
Ned. Verbondgebruik konden maken. Al spoedig werden dezepogingen met succes bekroond. Thans zijn
op bijna alle eilanden der kolonie degelijke Hollandsche boeken te verkrijgen. En dat dit door de Hollandsch sprekende bewoners dankbaar aanvaard is,
blijkt wel uit de verslagen van de bibliothecarissen

op de verschillende eilanden over den toestand van
de aan hunne zorg toevertrouwde bibliotheken gedurende het jaar 1907, die aan het Groepsbestuur werden ingeleverd. Er blijkt echter uit deze verslagen teyens, dat deze bibliotheken nog niet geheel en al aan
het beoogde Joel beantwoorden. Er wordt meestal
siechtsgebruik van gemaakt door de leerlingen van
de openbare school. Ouderen vanbleken
in ede
bldagen
hen aangeboden lectuur niet allijd veel van hunne
gading te vinden. Dit is het gevolg van verschillende
oorzaken. Een daarvan worth in het versiag van de
boekerij van het eiland St. Martin duidelijk uitgesproken, n.l. dat de voor ouderen bestemde boeken meestal vertalingen zijn van buitenlandsche werken, die in
hun oorspronkelijken vorm reeds op het eiland gelezen worden, en daarom dus in de Hollandsche vertaling weinig aftrek vinden. Hierin vooral is derhalve
verbetering noodig. Wel wend in het verslag van den
bibliothecaris van St. Eustatius metgroote voldoening
gewag gemaakt van een flinke zending boeken, in
Holland verzameld
,
geschonken door den heer Van
Grol, en een tweede schenking van den heer Elsman,
doch er is nog groote behoefte, vooral ook op de
andere eilanden.
Dat van zulk een Hollandsche bibliotheek op onze
West-Indische eilanden eengroote kracht ten goede
kan uitgaan, zal wel niemand betwijfelen. Doch dit
kan dan slechts hetgeval zijn, als ook de nieuwere
oorspronkeli*e vaderlandsche produkten er ruimschoots in vertegenwoordigd zijn. Er is in de laatste 30 jaren zoo veel schoons en belangrijks op
letterkundig gebied in ons vaderland voortglebracht,
dat metgroote belangstelling op onze afgelegen
West-Indische eilanden zou wordengelezen en herlezen ! Kan er ietsgedacht worden, dat zoo zeer
als dit den band tusschen onze West-lndische
eilanden en het Moederland hechter en steviger kan
maken ? Waarlijk, ieder die exemplaren van de nieuwere Holl. romans en gedichten *), wil afstaan
voor de bibliotheken op onze kleinere W.-I. eilanden,
doet een voortreffelijk werk, en zijn pogen zal ten
zeerste door onze kolonisten gewaardeerd worden.
En men behoeft niet terug te schrikken voor een „groote zending". Vele kleintjes maken een groote, en zoo
elen van de leden van het Alg'. Ned. Verbond elk
v
een of meer boeken willen afstaan, is de zending
spoedig compleet, en kan over de verschillende bibliotheken al naar hunne behoeften verdeelct worden.
Eikegave is derhalve welkom.
J. BOEKE.
Leiden.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

n bekendheid met de Ned. Antillen.
O
„Ons yolk weet niets van Curacao, kent ternauwernood de namen van deze Nederlandsche eilanden roe ;
de bladen en tijdschriften echter, hebben bijna niets
gedaan om de natie voor te lichten; de loftelijke poging' van het A. N. V. met de Curacao- en Bonairenummers van Neerlandia bleef op zich zelf staan".
oordeelt de redactie van het Nieuws van den
Z oo
Dag.
Bedoelde nummers zijn teen betaling van 30 cent
per stuk verkrijgbaar aan het Kantoor van het A. N.
V., Wijnstraat 81, Dordrecht.
No wordt de aandacht gevestigd ot) „De toekomst
van Curacao als Ned. Wereldhavert West-Indie",
door J. C. Loman, civiel-ingenieur, ook aan het Kantoorverkrijgbaar teen 25 cents.
*) re Boeken-Commissie te Rotterdam neemt ze te
Red.
alien tide carne in ontvangst.
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Ho11. Studentenclub te Pennsylvanie.
Voornamelijk door de bemoefingen van onzen
vroegeren vertegenwoordiger te Philadelphia,
den heer J. Bierens, is eenigen tijd geleden
aldaar opgericht de Holland Dental Society of
the University of Pennsylvania".
De negen aangesloten Hollandsche studenten
zijn op nevenstaande foto afgebeeld.

Vereeniging „Het Ned. Lied".
Neerlandia ontving de vorige maand te laat
voor 't Aug.-nr. het belangrijk Jaarverslag der
Vereeniging „Het Ned. Lied".
De meeste bladen hebben er inmiddels artikelen aangewijd.
De heer F. R. Coers, Nieuwe Gracht 26 bis,
Utrecht, de ziel der Ned. Liederbeweging zendt
op aanvraag carne een exemplaar.

Een monument voor Koningin Victoria te
Soerabaja.

Er is teSoerabaja een bloeiende en talrijke Britsche kolonie, die het passend gevonden heelt, ter gedaehtenis van het diamanten jubileum van Engeland's overleden Koningin, uitdrukking te geven aan
haar trouw en nationalen zin, door er in de stad
barerinwoning een gedenkteeken voor op te richten.
, noc zeer kostbaar, maar wel zeer
Noch zeer fraaih
practisch: een standard klok van gegoten ijzer.
--Aldus Maurits Wagenvoort in het N. v. d. D.
van 21 Aug. j.l. — Is het wonder, dat hiji zich afvraagt, waar is het monument voor den een of ande en Oranje vorst in onze Oost; en dat hij zich
cat ontvallen: de nationale zin der Nederlanders in.
l
0.-I.... laat ons zeggen, heeft een behoefte aan symbolen; „met Koninigsgezind zijn of niet, mzt Oranjeof niet, heeft dit niets te maken. Het
ezind zijn
g
heeft te maken met de vraag of men zich Nederlander gevoelt. Onze landgenooten in Nederlandsch-Indie zijn ietwat lauw. Nederlander of niet Nederlander... zij zijn het nu eenmaal".
Te Batavia wordt de stoomtram getrokken door
locomotieven, welke den naam „Hohenzollern" dragen; daar wonen Engelschen, die hun kinderen ter
school zenden — een zusterschool — met het verbod
otr hen Hollandsch te leeren daar zijn, elders in
onze kolonien, scholen opgericht door inheemsche
Chineezen, die, met veronachtzaming van de onze,
hun kinderen de Engelsche taal doen onderwijzen.
— Aldus weder M. W. in denzelfden brief.
(Nederland, ook onze Oost, is net lard der vrijheid ! ! !Red. Neerl.),

Engelsch inn Achterhoek.
Iemand, die de Protestantsche kerk te Westervoort
(Gelderland) bezocht, zag daar bijbelsche platen met
Engelsche opschriften.

Electrotechnisch Nederlandsch.
In de Kampioen is er tusschen verschillende inzenders eengedachtenwisseling geweest over vakuitdrukkin en in de electrotechniek. Iemand had in een artikel in dat blad menig bastaardwoord gebruikt.
Daarvoor terechtgewezen, antwoordde hi' dat electrotechnici waartijk hun tijd wel beter kunnen besteden dan naar Hollandsche woorden te zoeken.
Een wonderlijke opvatting! Dat tracht in het nummer van 4 September de electrotechnische ingenieur
B. A. J. van der Hegge Zijnen den ander duideliik
te maken. En hi' doet tevens het goede werk, alle vakman en te herinneren, dat zij niet meer naar Hollandsche benamingen hoeven te zoeken.
„De vakafdeeling voor electrotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs — zoo schript —
heeft een commissie benoemd om een electro-technische woordenlijst saam te stelkn, en die list is einde
van het vorige jaar verschenen Gravenhage, j.
Belinfante 1907)... De list wordt in alle voorschriften,
enz., van het Instituut g evolgd;
h naar ik oor zijn
de daarin voorkomende woorden en termen ook bij
het onderwijs in de electrotechniek aan de Technische
Hoogeschool te Delft in gebruik, terwiji onze Vlaamsch
sprekende broederen eveneens exemplaren dezer woordenlijst ontvangen hebben".

Vlaamsche Propaganda.

,5c.niE p - WEE5 7 LIL(11111NZEQ-114-u- -

De hierbij afgebeelde teekening en
die op bladz. 175, zin evenals die in
het vorig nummer onder Vlaanderen
werd opgenomen, afdrukken van de
p
ropaganda-kaarten, welke door den
heer L. Bouchery te Antwerpen worden
uitgegeven. Zij kunnen als gewone
briefkaartengebruikt worden en vinden
zooveel bijval, dat weder een nieuwe
druk noodig is.

Holland op

zijn

malst.

Te Antwerpen moet volgens de
N.R. Ct. een postwissel zin aangekomen van 15 frank en eenige centiemen,
afgezonden door een Nederlandsche
spoorwegmaatschappij, waarop het. bedrag in het Fransch omschreven was
als dix cinq francs et ... centimes", terwip de afzender, d.w.z. de spoorwegmaatschappij beschreven werd als: „la
cassa du chemin de fer Hollandais".
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De Javabode over het A. N. V.
In de Javabode van 28 Juli kwam onder de telegrammen dit bericht over de feesten te Quebec voor:
„Sir de Villiers, de vertegenwoordiger van ZuidAfrika, zeide dat depolitiek van vertrouwen een
mokkend, ontevreden yolk veranderdhad in loyale onderdanen. Mocht ooit een vreemde magendheld eenpoging doen om maar een vinger uittesteken naar het rijk in Zuid-Afrika, dan zouden
alle Britten schouder aan schoudervechten voor
koning en vaderland".
Wat den redacteur aanleiding gal om te zeggen:
„Wanneer de heeren van het Algemeen Nederlandsch Verbond lezen wat de Transvaalsche minister vanjustitie, J. de Villiers, als vertegenwoordiger van Zuid-Afrika, aan het diner te Quebec heeftgezeg,
d dan zullen hun de haren te
berg rijzen. Van den, Nederlandschen
„ stam" is
niets meer overgebleven. Nu deze Boeren een constitutie hebbengekregen en hunne zelf g'ekozen
regeering het vertrouwen geniet van het opperbestuur in En eland voelen zich to ale Britten, bereid om onder de Union Jack te leven en te
strijden. Of ze gelijk hebben ! De menschen hebben het nu veel beter".
In het No. van 4 Augustus komt de heer H. A.
Kooy, lid van het A. N. V. met warmte en uitvoerig
teen die woorden van de Javabcde op, en de heer
C. A. Kruseman, de hoofdredacteur, geeft daarop
weer bescheid. Uitgebrek aan plaatsruimte kunnen wij,
maar weinig uit deze belangwekkende gedachtenwisseling overnemen.
De heer Kooy wijst er terecht op, dat „ue Nederlandsche stam" onaangetast kan blijven, al willen de
Afrikaanders trouwe onderdanen van Engelancflyvezen.
En hij keurt 'het af, dat de Javabode zich smalend
over het A. N. V. uitlaat. Het ware beter,vindt hij,
als het blad het Verbond stew de waar dit ander de
volken van Nederlandschen stam krachtiger gevoel van
eigenwaarde en van gemeenschap tracht te vormen.
De heer Kruseman antwoordt daarop met te zeggen, dat hi in zijn blad sinds jaar en dag heeft geijverd „voor het zuiver houden van de Nederlandsche taal"en voor vaderlandsliefde onder de Nederlanders in Indie, het een zees noodig is.
Degroep deed beter — zoo meent de heer Kruseman — hem in zijin strijd te steunen en de menschen
in Zuid-Afrika met rust te laten.„Die weten zich zelven te redden". Hi' „weet dit niet uit boekjes en tijdschriften, maar uitpersoonlijke aanraking met een
hunner beste leiders, thans minister van de Kaapkolonie".
Tot zoover de heer Kruseman. Zonder ons nu verder in den woordenstrijd te men en willen wij toch
even opmerken, dat de javabode over Zuid-Afrika nog
met vrucht „boekjes en tijdschriften” zou kunnen raadplegen. Want het blad behoorde vooreerst te weten,
dat het Sir Henry de Villiers, de hoofdrechter der
Kaapkolonie, is geweest, die te Quebec de aangchaalde woorden heeftgesproken.
Daarmede vervalt al wathet zegt van de veranderde
gevoelens van de Boeren, sinds zij een grondwet
hebben. Sir Henry, als Ka naar van ouder tot ouder
Britsch onderdaan, heeft in dezegeen recht te spreken
nit naam van Vrijstaters en Transvalers.
Persoonlijk behoort overigens Sir Henry, gem groat
vriend van de Nederlandsche taal in Zuid-Afrika,
niet tot de Afrikaanders, diex,eel om den „Nederlandschen stam"geven. Zijn uitlating te Quebec heeft dan
ook niets verrassends voor wievan Zuid-Afritca op
de hoogte is.
Dat „de menschen" — Transvalers en Vrijstaters —
„het nu veel beter" hebben, nu veel beter onder Engelsch bewind dan voor den oorlog, is een uitspraak

die de „minister van de Kaapkolonie", door den heer
Kruseman aangeroepen, zeker verbazen zou.
Men leze het artikel „Voorheen en Thans" maar
eens, voorkomend in dit nummer onder Zuid-Afrika.

Een neger lid van het A. N. V.
Iii het vorig nummer heeft men op de list der
nieuwe leden kunnen aantreffen de heer Herman torson te Cape Coast (Goudkust), over wien in iNeerlandia reeds meergeschreven is.
Dit lidmaatschap is te opmerkelijk om het niet afzonderlijk
melden.
te ver
Zijn brief van aangifte aan den heer P. H. Stuurman te Zaandam luidde als volt:
g
„Ik neem deze gelegenheid te baat U beleefdelijk te
verzoeken om thans mijn naam bij de leden van het
algemeen Nederlandsch verbond te voegen, en teens
mij te laten weten op Welke wijze mijn jaarlijksche bijdrage of contributie aan u kan worden transmitteeren".

Vervolg Sprekerslijst.
3. Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle.
Een A. N. V.; Vereenvoudiging en verbetering
van het onderwijs in de Moedertaal; Uit de geschiedenis van Nederl. Taalen Nederl. Letteren;
Een en ander over 't Fries.
4. Mevr. Betty Holtrop van Gelder, tooneelspeelster
en leerares, Weteringschans 35, Amsterdam.
Voordrachten vangewijde poezie; Populaire voordrachten uit Nederlandsche en Vlaamsche dichters.
5. Joh. Koning, Tollensstraat 9, 's Gravenhage.
De kunst van Frederik van Eeden, gevolgd door
de voordracht van zijn Ellen, een Lied van de Smart.
6. Mevr. J. M. H. van Loon—van den Berge, Bergweg 140, Rotterdam.
Zeeuwschprogramma; Voortbrengselen der beste Vlaamsche en Noorsche schrijvers.
7. AlidaRingler, Leeuwarden.
Voordrachtavond op dramatisch, lyrisch en komischgebied; Werken van oude en moderne Nederlandsche, Vlaamsche en Friesche dichters en
schrijvers.
8. Mari J. Ternooy Apel, regisseur der Nederlandsche Tooneelvereeniging te Amsterdam, adres:
Meerhuysen, Watergraafsmeer.
De kunst van het tooneel; Het nieuwere drama; Voordrachten uit de werken der jongere prozaschrijvers en dichters ; Wat ontbreekt er aan de
opleiding onzer tooneelkunstenaars 10' (De laatste
voordracht met debat).
9. Dr. Adri van de Ven, zanger, Dordrecht.
Het Nederlandsche en Vlaamsche lied. Stelt
zich beschikbaar om een avond aan te vullen of
ter afwisseling van een spreker op te treden.
10. J. P. J. Wierts, toondichter, Delft.
Letterkundig-muzikale avonden.
Programma
wordt op aanvraag toegezonden. Treedt op met
bekenden voordrager en zanger.
11. Achiel E. Daled, bewaarder van bet Stedelijk
Museum der Oude Meesters te Brussel.
Kunsthistorische voordracht, verdgidelijkt en
opgeluisterd door een 100-tal lichtbeelden, over:
Brugge, hare praalgebouwen en kunstschatten.
Spreekt op 14 December e. k. in Den Haag en
zougraag omtrent dezen datum zijne aan z'
heid in Holland in . lezingen benuttigen. Uiterst
voordeelige voorwaard€ n.
12. Top van Rhijn—Naeff, Dordrecht.
Voordracht van eigen werk.
Opgaven voor deze lijst worden
gaarne ingewacht bij de Administratie, Wijnstraat 81, Dordrecht.
Wegens plaatsg p brek moeten vorsolwolcn stukken tot e,_ , H
nunoner bliiven ltggen.
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NEERLANDIA
ORGAAN ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
De studie van een vreemde taal, al is die nog levend, moet
leiden tot hoogere waardeering, eer dan tot achterstelling
der eigen taal.
PROF. SALVERDA DE GRAVE.

INHOUD : Vergadering van het Hoofdbestuur op 25 Sept., door Mr. W. Dicke — De Ned. taal in Oost-Friesland en de Westphaalsche
Graafschappen. door A. J. L. Juten — Noord-Nederland : Het Friesch element en het Algemeen Nederlandsch, door A. de Weerd — De Friezen
en het A. N. V door A Loosjes en Dr. J. B Schepers -- De vierde Vacantieleergang te Leiden, door A. D. Fokker — Jong-Nederland, door
Jan Greshoff — Zuid-Nederland Nederlandsche scholen in het Buiteniand — Bestuursvergadering van Groep B Uit onze akken : Belgisch
Congo — Postzegelafd. — Zuid-Afrika Holl. voordrachten in Z.-A , door G. Arbous — Afd. Kaapstad — Planting Wilhehninaboom te Johannesburg —
Het consulaat-generaal te Kaapstad — Oost Indict : Sprokl, elingen uit het Indische Groepsblad — De Rhijnsche Zending op Sumatra — Ingezonden : Ned.
Toonkunst. door de Afd. Haarlem — Naklank van den zeilwedstrijd te Sneek, door E. van 1oest — Voor een Liederboek, door Dr. W. Zuidema —
W.D.
Allerlei en Nlededeelingen. Bijvoegsel : Nieuwe Leden — Handelaars. die In 't Nederl. briefwisselen — Studie aan Ned. Hoogescholen

Vergadering van het Hoofdbestuur op 'Laterdag 26 September 1908 te Dordrecht.
A a nw e zig :• de heer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, voorzitter; mej. E. Baelde, onder-voorzitster, en
heeren Dr. J. Boeke, H. D. H. Bosboom, Joh. C.
de
Kesler, H. Meert, J. M. Pijnacker Hordijk, Dr. M.
udelsheim, Luit. J. A. Snijciers Jr., J. D. Baron van
R
Wassenaer van Rosande, Jhr. Mr. J. L. W. C. von
Weiler en Mr. W. Dicke, secretaris.
A f wezig met kennisgeving: de heeren Mr. C.
Th. van Deventer, Dr. H. F. R. Hubrecht, Dr. J. J.
A. Muller Jhr. Mr. 0. F. A. M. van Nispen tot
Sevenaer, M
' r. Dr. C. F. Schoch en Mr. W. 1 helen.
De voorzitter opent de vergadering met een woord
der aan den heer J. M.
van welkom in het bijzon
Pijnacker Hordijk van ziin Indische refs}weer in.
het vaderland teruggekeerd en den heer J. A. Snijders, die als oud-secretaris der Groep Ned. Antillen
de aangewezen man was om den heer Delgeur te
vervangen.
Punt I. Notulen der vorige vergadering.
Zij worden onveranderdgoedgekeurd.
Gevraagd wordt of Groep Belle reeds een brief
over de behcefte aan een lijst van Ned. schoolbceken in Belgie, aan het Dag. Bestuur heeft gezonden.
Namens de Vlaamsche afgevaardigden wordt geantwoord, dat daar nog niet van gekomen i$, maar het
Dag. Best. verzocht wordt de aandacht der boekhandelaren in Noord-Nederland op dit punt te vest] en
en hun in overweging te geven hun schoolboeklijsten
voortaan ook aan Vlaamsche instellingen van anderwiis te zenden.
Aldus besloten.
Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
De voorzitter deelt mede, dat Donderdag 24 Se pt.
een telegram van grocte waardeering verzonden is
aan den heer H. C. Leemhorst,
den voorzitter van
den 4en Vacantieleergang le Leiden, ter gelegenheid
van het afscheidsmaal.
Schrijven van den heer J. Vader te Haarlem, met
verzcek of het A. N. V. voorbereidende maatregelen
wil nemen tot herdenking van den 100en geboortedag
van Dr. J. P. Heye.

De vergadering besluit afwijzend te beschikken op
het verzcek om voorbereidende maatregelen te nemen,
maar stelt cen bedrag van f 25.— beschikbaar, indien
zich een commissie voor de herdenking mocht vormen.
Huishoudelijk Reglement voor de vergaderingen van.
't Hoofdbestuur. Wordt met de voorgestelde wijziging goedgekeurd.
Verg. van het A. N. V.
Reglement voor de
Gewijzigcl naar de voorstellen der Commissie van
Praeadvies wordt hetgoedgekeurd.
element der Afd. Johannesburg ter goedkeuring.
Het ontwerp is overeenkomstig de opmerkingen der
Commissie voor Praeadviesgewijzigd en word! goedgekeurd.
De commissie heeft ook aanmerking gemaakt op de
„Algemeene gegevens voor een Aid.-re welke bij de oprichting van Zelist. Afdeelingen worden
toegezonden. Verplichte ondersteuning moet vervallen.
Overeenkomstig dien wensch zal in het vervolg wordengehandeld.
Nog heeft de Afd. Johannesburg verzocht over het
eerste vereenigingsjaar (1C08) een lfi,drage in de Algemeene Kas te storten.
De vergadering heeft Been bezwaar, Ott verzoek in
te willigen.
Punt III. Verslag van het Leidsche
Congres. Adhesieadres voor een Leerstoel in het Nederlandsch te Chicago.
De afgevaardigde deelt met een enkel woord mede,
hoe moeilijk het hem is geweest, nu verzuimd was het
verslag over de werkzaamheden van het A. N. V. der
beide laatste jaren op het Congresprogramma te brengen, aan het woord te komen en hoe weinig belangstelling er was Wen hi' verslag over het A. N.
uitbracht.
De congresleden droegen door den veranderden
rooster van werkzaamheden van deze laatste algemeee vergadering weinig kennis.
n
Het reglement over de verhouding der Congressen
tot het A. N. V. werd in de eindvergadermg aan e•
nomen.
Voor dit reglement wordt verwezen naar de aide
artikelen over het Congres het Sept.-nr. van Neerlandia. Het Hoofdbestuur aanvaardt de re elan die
daaruit voortvloeit en draagt het Dag. Best. op de
maatregelen te nemen, die er voor de eerste maal
hetgevolg van zullen zijn.
Wat den Leer st o el in het Ned. aan de Hooge-
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school te Chicago Letreft, het Congresbestuur was bereid de adhesie-motie in stemming te brengen, maar
wilde eerst het oordeel van Prof. Huizinga uit Amerika overgekomen, hooren. Deze trad eerst in delaatste vergadering op en deelde mede, dat er reeds enkele cursussen in het Ned. in N.-Amerika ziln o. a.
te GrandRapids. Prof. Huizinga juichte de paging
tot stichting van Ledoelden Leerstoel te Chicago zeer
toe en de vergadenng nam de motie zonder stemrnirg aan.
Het ontwerp van het adres wordt ter tafel gebracht
engoedgekeurd en zal ter teekening worden rondged en aan alle Hoofdbestuurders van 't A. N. V.
• zon
Punt IV. De toestand op Curacao.
De inschrijving van Oost en West.
Voorstel van den heer Hoogenhuyze.
Van de Groep Ned. Antillen is afschrift ingekomen
van het bekende adres aan de Ned. Regeenng, waarover in het At g.-nr. van Neerlardia een en ander is
gezegd. Tevens verwacht het Bestuur der Circe medewerking van het Hoofdbestuur in haar sterven om
een eind te maken aan de onzekerheid, waarin de kolonie verkeert, wat betreft hare verhouding tot het
vaste land.
De afgevaardigden voor de Groep hebben zich tot
het Groepsbestuur gewend met de vraag of het verlangde, dat het Hoofdbestuur een inschrijving zou
openen.
Het antwoord daarop is nog niet ingekomen.
Inmiddels heeft de vereeniging „Oost en West" een
inschrijving geopend
Voorgesteld worth, dat het A. N. V. aan „O. en
W." eengift voor het doel zal doen toekomen, als
waardeering voor haar aanstichting.
De afgevaardigden der Groep voelen meer voor een
eigen inschrijving, om den nood te lenigen.
Besloten wordt het antwoord uit Curacao of te
wachten, maar zooveel mogelijk met 0. en W. samen
te werken.
Nog is een brief ingekomen van den heer Hoogenhuyze, Utrechtsch student, die medewerking vraagt voor
de stichting van een vereeniging „Onze West" en een
brief van de heeren Tak & Co. te Rotterdam, die
, die in be
wil len trachten met verschillende firma's
trekking met de Antillen staan, een bedrag bijeen te
brengen_ voor de noodlijdende bevolk'ng.
Genoemdepersonen zullen met elkaar in verbinding
wordengesteld.
Het Hoofdbestuur moet zijn medewerking afhankelijk stellen van het antwoord uit Curacao.
Punt V. Vertegenwoordiging in het
Buitenland.
Humpat a. Omtrent de sluiting der Holl. kerk
. aldaar door de Portugeesche regeering, waarvover
onze vertegenwoordiger voor Angola de heer P. v. d.
Smit, mededeelingen heeft gedaan, heeft het Dag. Best.
inlichtingen ingewonnen, waaruit bli ikt, dat er van
hier uit niets kan worden gedaan om de tweespalt bij
te kggen, maar dat wellicht de Syncde der Ger. kerk
in Zuid-Afrika tusschenbeide kan komen.
Aan haar zal wordengeschreven.
Puerto Cabello. In deplaats van den heer
Hellmund, die we ens vertrek naar Curacao moest bedanken, wordt door het Groeps' estuur der Ned. Antillers voorgesteld: de heer Lodewili Olivier Lampe.
De vergadering acht de aanbeveling van het Groepsbestuur voldcende en benoemt den heer Lampe tot
vertegenwoordiger te Puerto Cabello (Venezuela), indiengenoemde heer zich beschikbaar stelt.
Rangoo n. Door Dr. Hendrik Muller is de aandacht van het Hoofdbestuur op deze rlaats gevestigd,
waar on ever 20 Hollanders wonen. De moeilijkheid
is de geschiktste persoon daar te vinden, die zich met
de vertegenwoordiging wil belasten.
Besloten wordt de leden van den Raad van Bijstand
van Groep Nederland een list te zenden van die be-

langrijke plaatsen in het Buitenland, waar nog geen
vertegenwoordigers zijn, met verzoek, indien hun hekend, personen te willen noemen, die er voor in aanmerking zouden kunnen komen.
Santa F 6. Onze vertegenwoordiger te Rosario
meent, dat de heer Dates wel bereid zou zijn het vertegenwoordigerschap, waarvoor hi' wegens drukke bezigheden had moeten Ledanken, weer op te vatten.
In diengeest is aan den heer Dates geschreven.
De voorzitter deelt nu een en ander mee omtrent
de kortelings ingevoerde zittings da gen van
vertegenwoordigers, welke voor eenigen tijd in het
land vertoeven. Op het kantoor hielden zitting: de
heer G. A. Gulden, uit Rosario (16 Juli) en de heer
Th. F. van Vloten, uit Cairo (29 Aug .)., De eerste
had druk bezoek, de tweede niet zooveel, beiden ontvin en veel brieven met vragen om inlichtingen. De
heer Gulden deed verslag in Neerlandia, dat van den
heer Van Vloten moet nog inkomen. De Regeering
werd van dezen nieuwen maatregel tot bevordering
der Ned. belangen in den vreemde, kennis gegeven.
Punt VI. Van de Zelfstandige Afdeelingen in het Buitenland.
B e r 1 ij n. Deze Afd. heeft eenige reglementswijzigingen van ondergeschikt belang voorgesteld. De Cornmissie van Praeadvies keurt zegoed. De vergadering
vereenigt zich er mee.
Ceylo n. Als begin van samenwerking met de op
Ceylon gestichte Burgher-Union, wordt voorgesteld een
abonnement te nemen op het tijdschrift door de Union
uit even en door Maurits Wagenvoort in 't Sept.nr. van Neerlandia besproken. Aangenomen.
Peter sburg. De secretaris deelt mede, dat de
heer Mohr aldaarpogingen in het werk stelt om een
Afdeeling te stichten.
Propagandamiddelen zijn hem gezonden.
Punt VII. Propaganda in het 13 uitenland.
A k e n. Uit het rapport door den voorzitter van
zijn reis naar Aken opgesteld blijkt, dat er voor het
Verbond aldaar voorloorig weinig te doen is.
Br e m e n. Door den heer H.van der Putt, tijdelijk in Bremen, worden pogingen aangewend om de
Nederlanders aldaar tot een Afdeeling te vereenigen.
Het Dag. Best. zal deze pogingen zooveel mogelijk
steunen.
0 e ri ë v e. De onder-voorzitster heeft haar reis naar
Zwitserland ten nuttegemaakt om met den heer Vermaire, Ned. consul te Genhie, de belangen van het
A. N. V. te bespreken. Hi' sprak uitstekend Nederlandsch. Een zending bescheiden ter kennismaking met
ons streven is hem toegezonden.
Voorts deelde zii mede kennis te hebben gemaakt
met Mr. John F. Talb, dokter te Londen, die gaarne
Hollandsche boeken zou willen hebben voor de ouden
van dagen der Dutch Almshouses aldaar.
Aan de Boeken-Commissie is deze wensch over ebracht.
Hamburg. De kansen van een Afd. aldaar zijn
volgens ingewonnen inlichtingen nog niet gunstig. Het
Hoofdbestuur houdt zijn aandacht op deze stad gevestigd.
Ma d r i d. Met de aldaar opgerichte Ned. Vereeniging is het Dag. Best. in briefwisseling getreden
om een aansluiting bijt he A. N. V. te bewerken.
Z w e d e n. De heer M. P. Meerburg, vice-consul te Stockholm, heeft aangeboden pogingen m het
werk te stellen de Nederlanders aldaar tot een Afd.
te vereenigen.
Propagandamiddelen zijn hem toegezonden. Laterdag 26 Sept. zou daar een bijeenkomst plaats hebben.
Z u i d-A f r i k a. Besloten wordt den voorzitter
op te dragen persoonliik de belangen van het A. N.
V. in Zuid-Afrika te behartigen.
De voorzitter verklaart zich bereid de opdracht le
aanvaarden.
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Punt VIII. Ned. scholen in Argentinie en Belgie.
De voorzitter heeft een belangrijk onderhoud gehad
met Dr. Van Lonkhuizen, waarvan een uitvocrig verslag is opgesteld. Op de begrooting voor 1909 zal
met dit Ned. belang rekening worden gehouden. Het
Dag. Best. stelt zich voor op die begrooting een bedrag van f 200.— voor het beoogde dcel t it te trekken en er zijn aandacht op gevestigd te houden.
Verder worden over de Christeliike school te Brussel verschillende mededeelingen gedaan *).
Destichting eener Ned. school te Antwerpen blijft
een onderwerp van de voortdurende zorg van het
Hboidbestuur.
Punt IX. Ned. Taal in Belgie.
De Vlaamsche afgevaardigden klagen er over, dat
vele Ned. firma's nog uitsluitend Fransch ge' ruiken
in Belgie, dat het Ned. bij de Holt. Spoorwegmaatschappijen niet gchandhaafd en evenmin in acht genomen wordt op internationale mandaten en geleidingsbrieven.
De voorzitter doet enkele mededeelingen omtrent zijn
bemoeiingen in dezen.
De Taken van Groep Belie zullen nagaan, welke
Ned. firma's in Vlaanderen een uitsluitend Franschen
naam voeren.
Punt X. Verhouding tot de Groep
Ned. Indio. Het verstrekken eener bijdrage aan de Volksleesgezelschappen.
De beer Pijnacker Hordijk deelt een en ander mee
over zijn reis
reis naar Indio en zijn samensprekingen
met het Groepsbest ur.
Een der afgevaardigden voor N.-I. stelt voor
I 200.— voor de Volksleesgezelschappen Leschikbaar
eer daar de Groep in langen tijd geen
te stellen, tom
subsidie heeft ontvangen.
secr.-Lenningm. kan zich niet vereenigen mat deze
•
laatste woorden. Vroeger moest de uroep haar aandeel in de hoofdkas storten. Tegenwoordig etaalt ze
enkel 50 cent per jaar en per lid en dat is, waar
Neerlandia uitgebreider is geworden feitelijk le weinig om zelfs de onkosten van het tijdschrift per
exemplaar te dekken. De Groep geniet dus van een
gunstige verhouding. Nu is bovendien de Groep over
1907 nog f 700.— (1400 maal f 0.50) schuldig aan de
hoofdkas. Dat wordt spoedig met het bedrag over
1903 bin f 1500.—. Die toestand is ongezond. Hier
wordt bij het maken der begrooting gerekerd op de
afdracht der Groepen en Afdeelingen. Blijft die uit,
dan kan het Hoofdbestuur niet behoorlilk aan zi'n
verplichtingen voldoen. Een subsidie van f 200.— acht
spr. in dit geval niet verantwoord.
Naeenige tegenwerpingen worth het voorstel voorloo pig ingetrokken.
Punt XI. Is Statutenwijziging ten behoeve van Zuid-Afrika noodig?
De voorzitter verwijst voor dit punt naar het artikel in Neerlandia van Dr. Bodenstein, Aug.-nr. blz.
159, en het antwoord der Redactie in 't sept.-nr.,
waarmee de vergadering zich vereenigt.
De vraag wordt dus ontkennend Leantwoord.
Punt XII. Het uitloven vanprijzen
v oor de K aapsche Taalbondexamens.
Besloten wordt daarvoor 5 pond beschikbaar te
stellen, voorloopig alleen voor 1009.
Punt XIII. De Ned. Kamer van Koophandel te Johannesburg.
Van huishoudelijken aard.
*) Zie het artikel onder Zuid-Nederland. Red.
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Bij de rondvraag wordt in uitzicht gesteld de verschijning van een St. Eustatius-nr. as onder de andere B)venwindsche eilanden begrepen), en later een
Aruba-nummer.
Nog worden mededeelingen gedaan over de Rhijnsche Zending onder de Bataks 1 ) en over de Italiaansche landverhuizing naar Suriname.
Ten slotteworden de door het bestuur der Groep
Suriname voorgestelde wijzigingen in het Uroepsreglement behandeld.
De Alg. Secretaris,
Mr. W. DICKE.

De Nederlandsche taal in Oost-Friesland en
de Westphaalsche Graafschappen,
door
A. J. L. JUTEN.

In de laatste jaren zijn zoowat uit alle oorden van
de wereld berichten overgewaaid over oude „Hollandsche" kclonie s, over vroeger gebruik van onze Nederlandsche taal, waarbij in meer of minder mate aangeprezen werd nog eens te be roe en hier ons taalgebizd, en dan ook misschien ons afzetgebied voor handel en nijverheid, te vergrooten.
Maurits Wagenvoort beschreef het Nederlandsch leyen in Smyrna in ziin roman „De Voorbijganger".
Neerlandia nam er eenige stukken uit over. O. a.
werd, alsgevclg ook al diarvan, getracht een school
te Smyrna te stichten. Hce het afgeloopen is, of er
vooruitgang in die eerste twee jaar te besceuren viel,
dat hoord n we Lt nu ncg niet. Fred. Cudschans
Dentzgaf ecnige beschrijvin g en over een oud HolJandsche Nederzetting op Conveyeiland in de Theems.
Van zijn hand volgden ook nog een tweetal zee belangrijke biidragen over de Hollandsche kolonie in
En eland seder 1133; ook nog cen van de Hollandsci e kolonie te Cholcester in 16e, 17e en 18e eeuw.
Met een blijkbaar genoegen deelde Dr. A. Beets in Neerlandia No. 12 1906 merle, dat men in Denemarken
tracht onze taal meer bekendheid tegeven.
Maurits Wagenvoort in zijn artikekn „Zoekende het
voetspoor der Vaderen" geeft ons uiterst gewichtige
mededeelingen over de Nederlandsche nederzettingen
aan de Malabaarsche kust. Nog onlangs verscheen
eenig teeken over de taaiheid van 't Nederlandsch,
wat o. a. daaruit bleek, dat zelfs aan de Goudkust
onder de Zwartjes nog Nederlanders leven, niet alleen menschen die onze taal nog machtig waren,
maar zelfs nog een Nederlandsch hart hadden. ten
Amerikaan scheen zerts in Centraal Azie een Nederlandsche kolonie te hebben ontdekt. In 't Juni-nr. 1908
deelde Dr. W. Zuidema een reeks buitenlandschegeleerden mede, die de Nederlandsche taal kennen.
Juist in dit kader van opsporingen ligt de volgende
kleine studie. Waren meer Friezenen Groningers 2),
lid van het A. N. V. we hadden reeds lang hierover
eenig nieuws gehad. Immers hoofdzakelijk Friezen en
Groningers hebben de Nederlandsche taal in OostFriesland en de Westphaalsche Graafschappen ingevoerd. De Groningsche hoogeschool is de bake ma
geweest voor vele Duitsche, maar Nederlandsch sprekende dominoes.
Wie mij meer inlichtingen over dit onderwerp kan
geven, hij kan op mijn dank rekenen.
In Duitschland, waarin op dit oogenblik aan onze
taal zoo min mogelijk aandacht wordt geschonken (de
1 ), Zie onder Oost-Indio. Red.
2) Mocht deze bijdrage voor velen van hen, misschien een aansporing zijn om nog lid te worden.
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Italiaansche, Spaansche en Russische taal worden op
vele handelsscholen onderwezen, 't Nederlandsch niety,
is aan onze taal een eer wedervaren, die aan geen
andere taal ooit te beurt gevallen is. Deze namelijk,
daft zij in Europa, buiten hare grenzen, door een betrekkelijk talrijke, aaneengesloten bevolking, die met
de onze in een mid ells betrekking zij van atverstaan,
stamming, 't zij van medeburgerschap stand verstaan
gesproken, geschreven en landtaal geweest is en dat
titel gal reeds
wel gedurende twee eeuwen lang.
aan dat dit was in Oost-Friesland en de Westphaalsche Graafschappen. In -Friesland was het voornamelijk het zuidwestelijk deel, bestaande uit het zoogenaamde Crumhorn, zuidelijk van de bocht van Greetzijl, Reiderland, tegen onze grenzen tot aan de Eems
en Overledingerland, tusschen de Eems en de Leda,
met de stad Leer zelf, uitgenomen alleen het groote
district van Rhaude. Dit vormde te zamen een oppervlakte van ongeveer 1 /3 van Oost-Friesland en naast
Harlingerland het beste en welvarendste deel van
't land.
De oorzaak, die onze taal hier het burgerrecht deed
verkrijgen, was niet de nabuurschap. Crumhorn is
door den Dollard van Groningen gescheiden, omgekeerd ging tusschen Reiderland en Bentheim onze
taal niet meer . over de staatkundige grenzen dan aan
de andere z" de de Duitsche.
Afstamming kon er alleen in de stad Emden aanleiding toe geven, daar hare bevolking voor een deel
uit Nederland stamde, van de derwaarts in den aanvan van den oorlog met Spanje gevluchte en daar
ebleven Nederlanders.
g
De oorzaak was degeloofsbelijdenis, zoowel hier
als in de Westphaalsche Graalschappen. Het zuidwestelijk deel van Oost-Friesland, dat ik nu verder,
kortheidshalve, naar zijn hooldstad, het Lmdensche
bezal noemen, was uitsluitend de Hervormde
lijdenis toegedaan; het andere deel dat ik, insgelijks
naar de hoofdplaats, het Aurichsche noemen zal, de
Luthersche.
't Was intusschen de geloofsbelijdenis niet alleen.
Ik behoef om dit te staven, niet te wijzen op de talrijke Hervormde gemeenten in 't westen van Duitschland, die nooneen andere dan de Duitsche taal gebruikt hebben.
Oost-Friesland, van ouds het vierde der zeven Friesche zeelanden, bediende zich oudtijds van de triesche taal, in een eigen dialect. Langzamerhand echter
dron in het geheele oostelijke Friezengebied van de
Lauwerzee of tot aan en over de Lider, de Nedersaksische taal door.
Voor Oost-Friesland wordt deze tijd in de 15e eeuw
aangenomen. Aileen Sagelterland, een kleine streek,
omzoomd door ontoegankelijke moerassen en venen,
zich buiten de sfeer der nedersaksische taal en
hield
nog een dertig jaar geleden was Sagelterland in taal
en zeden zeer Friesch.
Sedert dien tijd werd het Platduitsch een dialect,
dat ons Groningsch zeer nabij komt, hier de algemeene landtaal, niet enkel spreektaal, maar destijds
ook schrijftaal. Ze ma gedrukte werken, in officieele stukken, op den kansel, sierlijker en beschaafder
geklonken hebbendan in den mond des yolks; loch
was het een zoowel als het ander, wezenlijk platduitsch, van het Nederlandsch zeer verschillend, voor
een Nederland er moeilijk te verstaan. In dat dialect
werd toen overalgepreekt 1),
In de 17e eeuw begon men behoefte te gevoelen,
voor al voor het kanselgebruik, aan een beschaafdere
en aan vaste re gels onderworpen taal. Men had de
keus tusschen de Nederlandsche en de Hoogduitsche;
men stond taalkundigl aan beiden even na en de over1 ), Zie Der Kam,of zwischen der hollandischen and
deutschen sprache auf den Kanseln der reformirten
Kirche Ostfrieslands' door Trip, dominee te Leer in
het Ostfr. Monatsbl. van A. L. Zwitsers. jahrg.
1873 Bk. 325.

gang tot de eene was niet moeilijker dan tot de andere. Wij hadden destijds, ook in de taal en letterkunde onzegouden eeuw. Namen te noemen is niet
noodig. Ook het proza stond reeds hoog. Met .de
zuivering onzer taal van de vele meest Latiinsche basterdwoorden, hadden Vondel en Hooft een krachtig
oorbeelid
g , de taal was daardoor niet alleen
eg even
v
rijker en smijdiger geworden, maar ook meer tot algemeen gebruik geschikt. Voor Protestansch gebruik
scheen de Staatsche Bijbelvertaling van 1036 uitermate
geschikt. En met de Duitsche taal stond het juist omgekeerd. Op den eersten tijd van Luther was een periode van stilstand, toen van achteruitgang gevolgd;
de dertigjarige oorlog bracht algemeene verwildering
teweeg, die tern sloe op de taal; het proza wemelde
van Latijnsche woorden, waarvan het veelvuldig gebruik zeer in den smaak viel — het was een
modegeworden. De keus kon, wat den voorrang
der talen op zich zelf aangaat, dan ook niet twijlelachtig zijn. Misschien zou ook het oostelijk en floordelijk deel van 't land onze taal hebben aangenomen;
miar hier was in het laatst der 16e eeuwdoor Graaf
Edgard II, die in dit deel regeerde de Luthersche
belijdenis ingevoerd, terwij1 zijn broeder Jan, aan
wien het andere deel was toegewezen, zich met zijn
lend aan de Hervormden hield. Hunnepredikanten
haalden dientengevolge hunne wetenschappelijke voorbereiding op de Luthersche, d. Duitsche hoogescholen.Rekent men daarbij de politieke betrekking tot het
Duitsche rijk en verder, dat de hoftaal en de re geering, dus ook die voor officieele stukken Duitsch was,
dan is hetgeen wonder, dat de taal hier naar het
Duitt ch oversloeg. Het platduitsch ma hier wat langer dan, de Hervormden kansel- en schrijftaal gebléven zijn, ten slotte drong toch ook hier het Hoogduitsch voor.
Niettegenstaande laatstgenoemde vrij gewichtige zwarigheid
(Graaf Jan was in 1591 kinderloos gestorven
en daardoor ook het Hervormde deel des lands aan
den tak van Edgard gekomen)„ kreeg hier toch het
Nederlandsch den voorrang. In Emden, dat den hoofdLoon aan of woonden vele Nederlandsche familien en
steeds werd er een levendig verkeer met Nederland,
voornarnelijk met Holland, onderhouden. Daardoor,
zoowel als door de nabuurschap op zich zelf, inceten
er vele Nederlandsche boeken, voortbrengselen van
onze destijds vruchtbare letterkunde, in het land gekorner' zijn. In het kerkelijke werd de gemeenschap
daardoor bevorderd, dat dikwerf predikanten uit ons
land naar 0ost-Friesland, zoowel als omgekeerd, be-.
roe en werden, althans te Emden. Van de 74 predikanten van Emden voor 1674, van welke Harkenroth
(Emden 's Herderstaf), hetgeboorteland of de vroegere
standplaats opgeeft, warren er 22 uit ons land, 20
uit Duitschland, 15 uit Oost-Friesland zell. Op het
land was dit echter minder. Maarvooral had de in
1619 opgerichte Groninger Hoogeschool, wier eerste
rector-magnificus, Ubbo Emmius, een Oostfries uit het
Hervormde Greetzijl was, grooten invloed. De nabijheid, daarbij de goede naam, waarin die akademie
spoedig kwam, lokten natuurlijk de Oostfriezen uit,
om hier bij voorkeur hunne studien te volbrengen.
Den tild, waarin deze taalwisseling plants had, bepaalt Trip op het midden der 17e eeuw. De bij het
Protestantsch onderwijs gebruikelijke groote Emder
Catechismus werd eerst in 1677 doorden praeceptor
der Latijnsche school te Emden, G. Erastus, vertaald 1 ). De Statenbijbel was reeds vroeger aangenomen. Of zij zich vroeger van een der laag1 Uit het Saksisch in onze tegenwoordige taal
zegt Harkenroth Emden's Herderstaf (gedrukt te Linden bij de weduwe van E. Tremel en H. vanden, aanwezig in de Amsterd. Univ. Bibliotheek),
blz. 47. Het Nederlandsch was dus reedseenigen tijd
ingebruik. De kleine Catechismus werd door Jacobus Oldenburg (1684-1688 pred. te Emden) vertaald
Nederlandsch.
uit het Oudsaksisch
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duitsche uitgaven of van onze in 1562 te Emden bij
van der Erven gedrukte Bijbel van Deuxaas bediend
hebben is mij niets gebleken. En zeker drongen van
nu at ook vele der Protestantsche geschriften, die in
Nederland werdenuitgegeven in Oostfriesland door.
Met de kanseltaal kwam een ander, nog veel werkzanier element. Kerk en school waren nog altijd
nig verbonden±, waardoor het .Nederlandsch ook schoolen onderwijstaal werd. Daardoor leerde de bevolking
onze taal spreken, en omvatte het Nederlandsch nu ook
alle mcgelijke betrekkingen. Al onze studieboeken gingen
naar Oost-Friesland 1 ). Zelfs onze beruchte „Spaansche tiranny" en Fransche dito waren in 't begin der
19e eeuw hier en daar nog in gebruik 2).
Er kwamen echter nog andere, hoewel kleinere, omstandigheden bij.. De Oostfriezen, zooals alle bewoners van het aloude Friesland vceren en varen nog
gaarne ter zee. De zeevaartkennis kon men die dagen
niet beterverkriigen dan ze te putten uit Nederlandsche boeken. Nog niet lang geleden vond men, zelfs
bij de bewoners der eilanden van Noord-Friesland
dikwijls exemplaren van Gietemaker's „Verguld licht
der zeevaart". In 'tgevolg der zeevaartkunde in en
de naastliggende takken der wiskunde. Omgekeerd
werkten de Emder Oostfriezen in dit zoowel als in
andere takken van wetenschap in onze taal en hunne
schriften, voorzoover zij niet ultsluitend Oostfriesche
zaken behandelden, von en bij ons gereeden ingang.
Hetgebeurt nog wel eens, dat men op boekverkoopingen aantreft Emder boeken; Simon Pauser's Al ebra of MathematischeRariteitskamer (1747) werd in
Noord-Holland veelgebruikt en kwam er voor 70 of
80 jaar nog voor, soms ook zijne Arithmetica en Astronomische oefeningen. Zoo in 't begin der ice eeuw
Meder's verklarin van denhOostfriescheni Catechismus.
Het Emdensche Oostfriesland was dan ook een deel
van ons taatebied, dat meetelde. Zoozeer verkreeg
zij er het burgerrecht, dat reeds in 't begin der 18e
eeuw (1716) Harkenroth ze, zonder bedenken, „onze
taal" noemt. En dat zij lietde voor de taal hadden
blijkt daaruit, dat zij hare ontwikkeling volgden; Meder's Catechismus verklaring is, wat de spelling aanaat, naar onze toenmalige, voor de invoering der
Siegtenbeeksche, ingericht.
De Hoogduitsche taal werd echter geenszins geheel
verdrongen, althans bij de hocg-ontwikkelden. Dit kon
reeds daarom niet, omdat zij. de taal der regeerm0
was, ook vereischte de betrekking met het andere deel
des lands hare kennis. Eigenlijk werden er twee of
zoo men het Platduitsche mederekenen wil, dat toch
ook schrijftaal geweest was, drie talen gcbruik.
Voor de zuiverheid der talen, in spraak en schrift
was dit zeker, door hare nauwe verwantschap
zeer
,
nadeelig. 't Werd rijkelijk goed gemaakt, door de omstandigheid, dat hun, nevens de Duitsche letterkunde,
die eerst na langen tijd weer in bloei kwam, ook de
rijke schat van allerlei kennis en wetenschap toegankelijk was, welke onze drukpers, ook na het ophouden onzergouden eeuw, nog altijd leverde. Ook voor
de zeevarenden had de kennis onzer taal destijds nog
altijd bijzonder belang. 't Is het praktische voordeel
van alle volken, die meer dan een taal kennen.
In 't midden der 18e eeuw had ereen gebeurtenis
plaats, die, wan er ze honderd jaP r vroeger gekomen was, een der hoofdkanalen, waardoor het Nederlandsch in Oost-Friesland gevloeid was, zou afgesneden hebben, nu daarvoor te laat kwam. Oost-Friesland
was namelijk,. na het uitsterven van het grafelijk huis
huis van Cirksena in 1744 aan Pruisengekomen.
Frederik II was onvrijzinnig genoeg, om bij kabinetsorder van 1751 — in 1775 vernieuwd — het studeeren aan vreemde hoogescholen te verbieden. Andere
regeeringen plachten ten hoogste slechts een bepaalde
1) Verschillende daarvan noemt J. F. de Vries
Schulchronik Emden's,Ost fr. Monatsbl. 1878. Blz. 9.
2) Ostfr. Monatsbl. 1873. Blz. 58.
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cursus, twee of drie jaar, aan een lands-hoogeschool
voor te schrijven; hier werd buitenlandsche studie
zoo streng' verboden, dat wie er slechts een kwart
jaar lang gehruik van maakte, van openbare ambten
uitgesloten was 1).
lets mag wel daartoe bij gedragen hebben de omstandigheid, dat Nederland een republiek en dus,
vooral bij Frederik, een doom in 't oog was van de
monarchale Duitsche vorsten.
De Gereformeerde Oostfriezen werd hetgymnasium
te Lin welke
welke graafschap in 1702 aan Pruisen gekomen was, ter studie aangewezen, maar dit was veel
te klein voor een degelijke, veelzijdige wetenschappelijke vorming. Dat kwam echter teen het, ware of
vermeende staatsbdang niet in aanmerking, vooral niet
bij Frederik.
Hoe het met de taal destijds in het stadje Linen
stond, is mij niet bekend; in elk oval ongetwijfeld
veel ongunstiger dan in de Nederlandsche academiesteden.Oostfriesland had echter de Nederlandsche
taal reeds veel te diepe wortel geschoten, om zoo
licht uitgeroeid te kunnen worden. 't Kan zijn, dat
haargehalte er door geleden heeft, aan het bovengenoemde werk van Meder is het echter te zien, dat
zulks, zelfs na vijftig jaar, niet overal en bij alien
hetgeval was.
Natuurlijk kwam deze verordening buiten kracht,
toen in 1806 Oostfriesland in hetpas opgerichte koninkliik Holland, later bij het Fransche keizerriik ingelijfd werd. En toen het in 1814 onder Hannover
kwam, was deze regeering vrijzinnig genoeg om het
oukle verbod met te doen herleven. Toen wendden
zich de theologische studenten weder naar Nederland. In 1824 werden er (in alle faculteiten) 15 te
Groningen ingeschreven, in 1825 en 1828 tokens 13,
in 1830 waren er 30 tegelijk. Ook te Utrecht waren
in 1826, 5 theologen ingeschreven.
Tegelijkertijd had in Duitschland een machtige omwenteling plaats, krachtiger dan vorstelijke kabinetsorders. In het laatst der lee eeuw had zich de Dilasche letterkunde tot een vroeger ongekende hoogte verhekien. Die bleef ook in het Emdensche, waar men
toch ook Duitsch verstond, niet onbekend. Zij wekte
tevens een nationaalgevoel, een gevoel van eenheid
op, ook omdat sommige van hare voortbrengselen in
die richting werkten. Tot voile ontwikkeling kwam dit
gevoel in de vrijheids-oorlogen van 1813 en 1815, aan
welke ook de Oostfriesche vrijwilligers en later hun
landweer deel namen, en, in een regiment vereenigd,
onder Blucherbiji Ligny en bij Waterloo streden a).
't Is bekend, hoe sterk deze nationale oorlog, in welken, voor 't eerst in degeschiedenis, alle Dui tschers teen een gemeenschappelijken viand te zamen
streden, destijds op dat gevoel werkie; en waartoe
ook niet minder bijdroegen de krijgs- en vaderlandsliederen van Arndt enKOrner. Dat alles werkte
meer dan alle verordeningen. Emdeners gevoelden,
dat zij Duitschers waren; tot Duitschland hadden zij
te alien tide behoOrd, niet tot Nederland; zij gevoelden, dattoch eigenlijk onrecht deden de taal van
hun vaderland als een vreemde te behandelen. Van.
then of kreeg, het eerst bij de beschaafderen, de Du itsche taal den . voorrang.
Niet zoogemakkelijk ging het, haar ook in de kerk
in te voeren. De reeds in 1818 daartoe uitgevaardigde
‘erordening van het kerkelijk politick bestuur bleef
tang vruchteloos. De weerzin van het yolk daartegen
had meer dan een oorzaak. Vooreerst ziin de Oostfriezengeweldig taai en vasthoudend, ten andere
hadden de beide talen, tenminste bij de eenvoudige plattelandsbevolking, een godsdienstig karakter aangenomen. Hollandsch heette hen Gereformeerd,
Duitsch Luthersch prediken. Van hoeveel gewicht
dit is, zal ieder beseffen, die de verhouding kent,
Zie Tripenoemd,
blz. 327.
, boveng
2) Zie Dr. Defier. Ostfr. Monatsbl. 1877. Blz. 197.
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waarin beide belijdenissen in Duitschland tegenover elkaar stonden, een verhouding in geenen deele
verbeterd door de Unie in 1817 door de regeeringin
Pruisen ingevoerd, maar lang niet algemeen goedg'ekeurd door de vele gemeenten, die niet toetraden.
't Had echter ook een dieperen grond. De taal, in
welke wij tot aan onzen rijpen leeftijd onze stichting
gezocht en gevonden hebben, is in ons gemoed doorgedrongen, ze is ons heilig geworden, geen andere
neemt bij ons ooit deze plaats in.
J. Mensinga uit Frederikstad deelde daaromtrent het
volgende mede. De schoolmeester van een dorp sprak
goed Duitsch, Hollandsch... als een Oostfries en wel
van het jongere geslacht. En loch, toen hij voor eenintenverwa
in Amsterdam bezocht, maakte het
e jaren
g
in den beginne eenen hoogst onaangenamen indruk op
hem, het Hollandsch in het dagelijksch leven te hoorent gebruiken, den indruk eerier profanatie; het was
hem altijd in den eigenlijken zin des woords eene heilige, tot den godsdienst afgezonderde taal geweest!
Volkomen karakteristiek.
En dan kwam er nog een oorzaak bij. De zaak
werd bij het verkeerde eind aangevat. 't Spreekt van
zelf, dat men bij de scholen had moeten aanvangen.
Bij dezen werd echter eerst in 1845 de Duitsche • taal
als schooltaal voorgeschreven, terwij1 men de kerkelijke zijde reeds in 1818 in de hand genomen had.
Er was toe verordend, dat, van toen af, alle beroepen of verplaatste predikanten om de 4 of 6 weken
in Duitsch moesten prediken. Drie jaar na bovengenoemde schoolwet-bepaling, beval het ministerie van
eeredienst, dat alle predikanten om de vier weken, en
de nieuw aangekomenen om de 14 &gen in het Duitsch
moesten prediken. Trip deelt mede, dat om der gemeant wille alle predikanten in een uitvoerig adres
uitstel van dezen maatregel verzochten... en verkregen.
Men ziet een uiterst gematigd optreden, vergelijken
we daar eens de behandeling mede, die het Katholieke Elzas-Lotharingen moest onder 'aan en soms nog
ondergaat!
is men in de school doortastend te
Sedert lien tijd
werk gegaan, zoodat de regeering in 1859, ditmaal
eenstemming met den wensch der predikanten verordenen kon, dat alle voortaan te beroepen of te verplaatsen predikanten alleen in het Hoogduitsch zouden prediken. Aan de kweekschool voor onderwijzers
in 1852 te Au rich opgericht, heeft ook, sedert 1873
het onderwiis in het Hollandsch opgehouden. Ook de
andere predikanten, die nog de vrijheid behielden om
iedere 14 dagen in hel Nederlandsch te preeken, hadden die in de laatste jaren opgegeven, wij1 zij door
een root deel der getneente niet meer verstaan werden.
Het eenige bezwaar, dat er nog over bleef, betrof
den bijbel. Men had een goede Duitsche vertaling,
en voorloopig bleef de Statenbijbel als laatste thans
geheel geisoleerd staand overblijfsel en gedeateeken
van het verleden 1).
Zoo ging onze taal hier onder, ruim twee eeuwcn
na hare invoering. 't Is de natuurlijke gang der zaken en men kan niet anders dan er den Emdener
Oostfriezen geluk mede wenschen. Wat de taal geheel
op zich zelf aangaat, hebben zij wel is waar geen
groot voordeel bij de verwisseling, maar daarentegen
een zeergroot, wat het gebruik en de litteratuur betreft, en een even groat voordeel hebben zii in het
wetenschappelijke, door de macht van liuitsche wetenschappelijke werken, die de boekenmarkt averstroomt.
Eindelijk en vooral het rationale gevoel, 't moet den
ezen, al:hans de beschaafderen, reeds
Ostfri
o
Emder
sends 1815pijnlijk geweest zijn, dat de taal van hun
a nd hun zoo goed als vreemd was.
vaderl
Maar 'I moet ons een genoegdoening zijn, dat in
Puitschland — in een deel ervan tenminste — bijna
wce eeuwen lang, onze taal yolks- en voertaal is
t
(Slot volgt).
geweest.

Een van mijn indrukken op het Leidsch Congres
van 1908 was, dat het Friesche element in het Algemeen Nederlandsch lang niet genoeg tot zijn recht
komt. Toen op een feestavond het Friesch Volkslied
werd ingezet („Frysk bloed, tsjoch op! Wol nou ris
bruwze en siede. In bounsje troch us ieren om!"),
waren ergeen medezangers. In de naamlijst der leden werden er slechts eenpaar vermeld, die in Friesland wonen, en dit zijn nog niet eens Friezen van
afkomst.
En dat op een Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, dat eigenlijk beter den naam kon
dragen: Congres voor Nederlandsche stambelangen.
Geleerd behoeven de bezoekers niet te zijn, genoeg
is het, dat zij een warm hart hebt en voor al wat
Nederlandsch is. Het is waar, er spreken wel menschen van wereldberoemdegeleerdheid, zooals prof.
Kern. Maar eenvoudigen van geest kunnen met hem
instemmen, als hi' betoogt, dat het tijd is, om aan
het streven van vele inlanders in India tegemoet te
komen, die zich willen toeleggen op de Nederlandsche taal en Nederlandsche wetenschap. En dan kennis te maken met een beschaafd Nederlandsch sprekenden inlander, den dokter djawa Tehupeiory en.
zijn zuster en van hen te hooren, hoeveel belangstelling er onder hun rasgenooten bestaat voor onze taal,
het doet een Nederlandsch hartgoed. Prof. Kern
heeft terecht bespottelijk gemaakt de menschen, die er
zich teen verzetten, dat de inlanders in de aangeseven richting worden ontwikkeld.
Zou men in Friesland in deze zaakgeen belang
stellen ? En dan Zuid-Afrika. Niemand weet, of er de
toekomst zal zin voor het zoogenaamd Hoog-Hollandsch, voor het Afrikaansch ofvoor het Engelsch.
Maar welk Nederlander zou de eerste tweetegenover het laatste niet willen steimen.Ook in r riesland zal men daarvoor niet onverschillig zijn.
En Vlaamsch-Belgie ? Vier millioen menschen spreken of kennen er onze taal. En welk een levendigheld vangeest aldaar, bliikende uit allerlei voortbrengselen vanletterkunde, we stark doortrokken van de
streektaal in Vlaanderen, maar daardoor des te frisscher en opwekkender.
Friesland zou die taalbeweging niet willen steunen ?
Men moest hooren, hoe doctor Bos, onsKamerlid,
er te Leiden op aandrong, dat de Nederlanders en
de Belgen van elkaar zouden leeren, de eersten onder
andere „den duff' in zaken van handel en ander bedriif. Het behoefde daarvoor niet tot een politieke vereeniging te komen, die allerlei moeilijkheden en teleurstellingen met zich zou brengen. Maar geestelijk
verkeer tusschen de twee moest er zijn.
Datgeestelijk verkeer mcet er zin ti_ T sschen al de
onderdeelen van den Nederlandsche n stam. Alsgeen
enkel deel zich daaraan onttrekt,wordt hi krachtig.
Het Friesche elemen' nu is zich daarvan niet be wust
en langen tijd met bewust geweest. Wel heeft het . in
vroegeren tied invloed gehad op de vorming van de
Nederlandsche taal, zooals in allerlei boeken over
onze taalgeschiedenis word t aangewezen. Maar als
man tegenwoordig den invloed van allerlei streektalen op wat tot de Algemeen Nederlandsche letterkundegerekend wordt, nagaat, maakt het Friesch een
bedroevend figuur. Zoo komt er in een veelgebruikt
uitvoerig boek van Nederlandsche letterkunde door

1) Dit werd geschreven in 1870, nu is de Statenbijbel reeds lang afgeschaft.

*) Dit artikel komt als ingezonden stuk voor in de
Leeuwarder Courant van 18September.

Noord-Nederland.
Het Friesch element en het Algemeen
Nederlandsch

NEERLANDIA.
L. Leopold slechts 66n schrijver uit de 19e eeuw voor,
die in Friesland isgeboren, n.l. Simon Gorier, (niet
opgenomen zijn Haverschmidt, Schepers en Seer Anemay. Hoe meer Friesche jongelieden ik nu leer kennen, hoe m:er ik tot de overtuiging kom, dat er in
Friesland begaafdheid genoeg is, ook in het letterkundige. Maar Frieslands taal en eigenaardigheden
e n in de andere deelen van het Nederlandsche
word
taalgebied lang niet genoeg gekend. Hoe geheel ang ,
ders is dat met verschillende streken van Belie!
Welk een waardeering ook in ons land voor Gezelle,
Streuvels, Cyriel Buysse, Teirlinck enz. Zoo jeugdig
en krachtig en schoon is het wat zij in de laatste
jaren hebben voortgebracht. Wel is het Westvlaamsch
tegenwoordig een element dat meetelt in onze letterkunde.
Zou zoo jets met Friesland nu ook niet het geval
kunnen worden ? In den laatsten tija is er veel gedaan voor een betere kennis van zin taal; ook doordat men opzettelijk schoolonderwijs daarin laat geven.
Zeker zal ze nog lang gesproken geschreven worden. Op een kring van telangstellenden kan gerekend worden, natuurlijk in de eerste plaats onder de
Friezen zelf en verder onder allerlei taalgeleerden
buiten Friesland. Maar veel rooter nog zou de kring
van Bel an kunnen worden, wanneer begaafde schrijvers eens in en doen als de bovengenoemde Vlaamsche, n.l. dat zij naast de geschriften
geheel in het Friesch, er lieten verschijnen, die door
geheel Nederland heen algemeen verstaanbaar ziin,
maar waarin het Friesch element zoo sterk mogelijk
uitkomt, bijv. doordat ze doorspekt zijn met allerlei
Friesche uitdrukkingen of woorden (die soms veel
teekenachtiger zijn dan de. elders gebruikeliike), doordat ze echt Frieschen humor Levatten of korte snedige gesprekken in het Friesch.
Wanneer de ware talenten er maar zijn schijnt mij
deze zaak volstrekt niet onmogelijk en het kan dunkt
mij niet anders, of zij zal den invloed van triestaal en de kracht van den Nederlandschen stam
lands
verhoogen.
Zou op dit gebied nu een taak liggen voor de
Friesche afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch
Verbond ? Hare leden kunnen de talenten trachten te
ontdekken, aanmoedigen en ondersteunen. Ik zou wel
eens het denkbeeld in overweging willen geven, om
een prijsvraag uit te schrijven voor een letterkundig
geschrift, dat verstaanbaar moet zijn voor alle ontwikkelde Nederlanders en daarbij zooveel mogelijk
Friesch gekleurd.
Maar die afdeelingen zijn niet krachtig genoeg.
„Leeuwarden en Omstreken' felt zeventig leden. t
moesten er minstens zevenhonderd zijn. Met politiek
geeft zich het A. N. V. niet af. Onder alle partijen
den.
en standen heeft het zijn
le Sociaal dernocraten
en officieren van het leer kunnen er in samenwerken.
Prof. Bolland is op denzelfden dag als een Roomschkatholiek bisschop toegetreden. De hocgste overheid
toont belangstelling. Dr. Kuyper en Adama van
Scheltema werken in ziin richting.
Het A. N. V. wil (volgt wat op den omslag van
elk Neerlandia te lezen staat).
Zou men in Friesland met dat alles wel goed op
de hoogte zijn ? Ik kan het haast niet denken. Het
lidmaatschap kost maar een rijksdaalder in het jaar.
En nu geloof ik wel, dat velen het lezen van Neerlandia (zoo he et het tOschrift dat er voor wordt toegezonden) die om niet waard is; ook wel, dat zij
hoar als toegangspriis tot de avonden van het A. N.
V. te hoog vinden; ook wel, dat zij hun persoonlijk
belang er niet bij betrokken achten. Maar tot dit lidmaatschap met men zonder dergelijke berekeningen
toetreden.
Het is een zaak van het gevoel. En zooals ik geze heb, dat gevoel kan zeer goed samergaan met
liefde tot het gewest , waarin men woont. Ook kan het
zeer wel gepaard aan met een warm gevoel voor
het wereldburgerschap. Groot-Nederland behceft vol-
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strektgeen afgunst te koesteren, als de Fransche, de
Duitsche en de Engelsche beschaving tot steeds hoo!er en hooger bloei komen. j a, het kan gerust erkennen, dat in het wereldorganisme zijn taal van minder beteekenis is dan die der Groote Staten van Europa. Maar zooals het ouderlijk huffs al is het nog
zoo onaanzienlij,
k voor iemand van meer beteekenis
is en vangrooter aantrekking dan de monumentaalste
woning van een voor hem vreemde familie, zoo is
ook voor iemand de taal van zijn stam van meer
beteekenis en vangrooter aantrekking dan Welke andere ter wereld ook.
Nu heb ik voor mij een naamlilst van leden eener
31 Aug.-commissie, dus van menschen, die blijk geven, dat zij iets voelen en willen doen voor de versterking van het nationaal Lewustzij,
n waarvan onze
Koningin de hoogste verpersoonlijking is.
Het zijn er bijna zestig. Hoevelen van hen zijn lid
van het A. N. V. ? Slechts eenpaar.
Levendig besef ik het gevoel, dat iemand onwillig
zal doen zee en: Al weer een lidmaatschap ? maar
met het oog op het ideale van de zaak dun ik toch
obwekken: tot aansluiting, opdat ook hierdoor het
Friesch element in het Algemeen Nederlandsch beter
tot zijn recht kome!
A. DE W
Leeuwarden September 1908.

De Friezenen het A. N.

V.

Als Hollander, die vrij Lan in Friesland heeft gewoond (Hollander hier in den zin van „niet Friesch
Noord-Nederlander") trekken stukjes in Neerlandia
over de houding der Friezen tegenover het A. N. V.
altijd zeer mijn aandacht. En al I'd ook treft het me,
hoegema.kkelijk men zich van de zaak afmaakt met
woorden als: „De Friezen zijn alt'A. de beste Ned erlandersgeweest" of „de gemeenschappelijke belangen
van Friezen en Nederlanders zijn zoo nauw verbonden".
Het is een feit, daf de voormannen der Friesche
beweging meest ook krachtig steunen het streven van
het A. N. V. Betreurd moet dit m.i.gee-nszins worden, omdat de echte Friezen taaie, tlinkekerels zijn,
aan wier hulp men wat heat; ieder trouwens, Fries,
Jood, of wie ook, moet ons welkom zijn. Maar onbegrijpelijk is mij dit verschijnsel in de hoogste mate.
Jets arders zou 't zijn, als het de vraag was — maar
dat is het hier niet — of de Fries tevens goed onderdaan van de Koningin der Nederlanden kan zijn.
Men zegt wel, dat het Vlaamsch in Belie nog
steeds als asschepoester wordt behandeld. Maar hoeveel er er is het niet gesteld met het Friesch in Friesland ? En moet dan eengoed Fries zich niet ins pannen, het verloren terrein tenmisnste inrriesland te
herwinnen ? En komt hij, dit doende, met dadelijk teg
enover het A. N. V. te staan ?
Ik sprak van verloren terrein. Men bedenke toch,
dat het Friesch nog slechts voornameliik wordt gesproken ten plattelande in de klei- en laagveenstreken,
niet meegerekend de eilanden en het Bilt, terwiil men
in de vier of vijf grootste steden Nederlandsch met
eeu Friesch kleurtje, maar zeker een Friesch spreekt.
Kan een voorman der Friesche b e w eging zich
daar nu maar bij neerleggen ?
Het A. N. V. wil handhaving van eigen taal en individualiteit; de v e r reid i ng van de Nederlandsche taal, waarvan de Statuten spreken, betreft
Loch zeker alleen streken als Zuid-Nederland, waar
onze taal terrein heeft verloren.Maar dat is in Friesland niet hetgeval, wel het tegenovergestelde. Daarnit volt dat het A. N. V. niet ma begmnen zich
vijandig te stellen tegenover de Friezen, die al zijn
ze betrekkelijk in klein aantal maar aantal blijft
hier toch immers buiten beschouwing — op hun
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beurt hun taal en individualiteit willen waren. Maar
nu van Frieschen kant beschouwd: wil men zich neerle en bij den toestand, zooals die thans is, dan is
ergeen kwestie, maar vind ik het van de Friezen
vrij lamlendig; wil men verloren terrein herwinnen,
dan komt de Friesche beweging terstond vijandig tegenover het Nederlandsch, tegenover het A. N. V.
te staan.
En dan komt voor mij de groote moeilijkheid: moet
het A. N. V. dan ze en: flinke kerels toch, die
Friezen, die zoo voor hun eigen taal strijden, we
denken er niet aan hen teen te werken; zij doen in
't klein voor hun taal, wat wij in 't groot voor de
onze doen ? Of moet het trachten den toestand van
het Nederlandsch te behouden, zooals die thans is ?
„Friezen kunnen lid zijn van het A. N. V." ze
de heer DeJong in het vorige Neerlandia-nummer,
„zolang dat de Friese taal niet op een of andere wijze benadeelt". Maar bedenkt hi' wet, dat de t a a 1,
waarvoor dat Verbond strijdt, wel degerijk het 'Friesch
heeft benadeeld ?
Dr. Schepers zegt, sprekende over de Friesche bewe in : „... want waar de delen verbeterd worden,
komt dat hetgeheel ten goede".
Waar de deelen verbeterd wbrden, waar 't i n
Friesland Friesch zal weerklinken, zal dat
in 'tgeheel niet aan Groot-Nederland ten goede komen, en dat moet toch m. voor een goed Fries de
lens zijn.
Degeheele zaak draait dus eigenlijk hierom: Wil
men het Friesch in den toestand laten, waarin het
verkeert, ik als Nederlander vind hetgoed. Er is dan
geen moeiliikheid. Maar onpartiidig en van Friesche
zijde beschouwd lijkt me dat berusten even onsympathiek als het mij zou zijn, wanner de Vlamingen
berustten in de verfransching van een gedeelte van
hun yolk. En willenFriezen het verloren terrein
herwinnen, dan komt er onvermijdelijk een botsing
met het Nederlandsch en met het A. N. V.
Dus of een lamlendig berusten, dat de mogelijkheid
meebrengt tevens lid van het A. N. V. te ziln, at een
stria om 't verlorene te herwinnen en dan tevens
strijd met het A. N. V.
Tot mijn spijt zie ik een anderen uitweg.
Leiden, 3 Set.
1908.
A. LOOS ES.
P
G. R.!
Het doet megenoegen dat U mij de en 'd
geeft de heer A. L. even te antwoorden, want er is
een misverstand. De heer L. is remand van een aanvallende natuur, die scherp de din en teen elkaar
overzet, een man als een handwijzer: Kies welke we
je nemen wilt, in 't ene geval ben je „lamlenchg", in
't anderegeval sla je op het Nederlands — (en op
de Nederlanders misschien ?) los. Nu, dat komt van
de overmoedige jeugd. 1k ma dat we l. De Friezen
hebben terrein verloren: ja, jawel: wij moeten Leeuwarden, Sneek, Dokkum, Harlingen veroveren: onze
artillerie is al klaar; dan volgen West-Friesland, Holland tot het zwin en dangaan we Keizer Wilhelm
te lijf en ontnemen hem Oost-Friesland (Gromngen
is dan al veroverd), maar na Oost-Friesland is
Noord-Friesland aan de beurt; dan is het Alg. Ned.,
Verbond al lang veranderd in een Alg. Fries Verbond en wij aan er op uit om Z.-Afr. te verfriezen,
want dat waren dan toch ook Hollanders en dus
voor eengroot deel Friezen. Verloren terreingenoeg. U ziet, ik spot er mee. En dat komt, omdat
het zo het best duidelik wordt, wat onze begeerte
niet is. Ergaat terrein verloren in de I. riese
m e n s e n zelf teplattelande; uit schaamte, uit gemakzucht nemenvele Friezen de Nederlandse klanken aan; de stria gaat teen de verslapping die
daarvan hetgevolg moet zijn. Wat de Friezen willen
is : houden wat ze hebben ; nooit zijn wij op verovering uitgetogeri, nooit zullen wij het doen, maar

met taaigeduld het eigene verdedigen en behouden
dat mogen we, dat doen we. Dat gaat niet tegen
het Nederlands, of de Nederlanders,
maar tegen de eigen haltheid, tot versterking dus van de eigen kracht. Dat Fries is onze
eigen taal, klinkt ons lief toe: dat houden we. Maar
als wij willen dat in Friesland ook Fries gesproken
wordt, dan is dat niet om te ze en geen Nederlands. Vraag eens rond aan de Friezen, of zij zouden wensen: dat Fries d e taal werd van hetprov.
(van hetgemeente-) bestuur, van de school, zodat men
b.v. Nederlands, Frans leerde met Fries als voertuig
enz.; kortom van alles waarin wij verbonden zijn in
lief en teed rnzt het overige Nederland. Niet een Fries
zal dat wensen. En als ziln die hun preek, hun
bijbel, hun psalmen niet anders dan Fries wensen,
dan zijn die met een lantarentje te zoeken en — zelfs
al was hun aantalgroter, dan schaadde dat nog niet
aan de band tussen Friezen en Nederlanders. Nog
eens: de Fries, die wensen zou het Nederlands te
bestri:den op de school b.v. als e t voertuig bij
het onderwijs, hoogstens ter verduideliking aangevuld
door het eigen Fries, die zou teen de ontwikkeling
van zijn yolk in aan. Want wie twee talen tot zijn
beschikking heeft, om ze geli,kelik te hanteren, staat
er beter voor dan de eentalige.
lk zie dusgeen botsing nu of in de toekomst;
verwacht een nog krachtiger zich voelen van de Friezen, dat zich meedelen moet aan de andere Nederlanders, waarin zij een taal-vijanden zien of zien
zullen. Wat eensgebeurd is,
is gebeurd, de klok van
de tild willen wij niet terugzetten.
Haarlem.

J.

B. SCHEPERS.

De yierde Vacantieleergang te Leiden.
Men zal in dit nummer Gene fotografie vinden van
de deelnemers aan den vierden Vacantieleergang te
Leiden, vereenigd met eenige hoogleeraren, met hunnegastheeren,
en nog andere vrienden en bekenden.
Een korte schets van het verloop van dezen leer an
is, dunkt mli, hier op hare plaats.
Ingeschreven hadden 27 buitenlanders, waarvan
twee door ziekte verhinderd werden metterdaad deel
te nemen. Onder de 25 werkelijk gekomenen waren
vier Zuid-Afrikaners, en een Engelschman, de overig
en kwamen nit Bel gie. Dat er een man van een
vreemd yolk gekomen is om zich onze taal eigen te
maken, is zeer te waardeeren, te meer daar in den
re el juist de Engelschen zich ongaarne de moeite getroosten, ja veelal te trotsch zijn om andermans taal
te leeren.
De oudegetrouwe 't Zal-Wel-Ganers nit Gent zonden ook nu weer eengarde, eene 'one garde; Leuven was(moge het 't volgend jaar er meer afzenden) door drie mannen vertegenwoordigd; een aantal leeraressen en een leeraar vertegenwoordigden het
Belgisch onderwijs. Studenten uit Brussel en Lufk
werdengemist.
Behalve de buitenlanders vermeldde de list
van
J
deelnemers nog tal van gedoctoreerde en minder geleerde belangstellenden, die door de onderwerpen der
colleges aangetrokken, de lessen volgden.
Op Maandag dan, den 14en September, nam de
leer an een aanvang met een bescheiden feestelijkheid : den openingsmaaltijd, vereerd door de tee
woordigheid der hoogleeraren Kalff en Knappert, en,
door de Studenten-Afdeeling zoo bijzonder op prijs
gesteld, ook . de algemeene voorzitter van het Verbond, Dr. H. J. Kiewiet dejonge, was uit Dordrecht overgekomen.
Wij wenschen onzen al nee voorzitter bij
ziin ophanden zijnden grooten trek naar het Zuiden
van hartegoede reis en veel succes.

NEERLANDIA.
Na den maaltijd lag een stoombootje op het Gal ewater te wachten, dat heel kalm engenoegelijK het
gansche gezelschap naar Katwijk bracht, over een
mooi water, met verrukkelijk najaarsweer. Na het onder aan der zon werd er nog een beetje gescliemerd
bij een kopje thee. Toen bracht een tram de vermoeide
reizigers weer naar Leiden, waar de sterkeren onvermoeid ' s avonds nog op het biljart een reuzenpot
speelden.
's Anderen daags begonnen de colleges. Om kwart
na negenen riep Prof. Kaiff zijnen hoorders het eerste welkom toe. Men verwachte hier niet een kort verhaa1 van het behandelde, het bestek van dit opstel
laat het niet toe.
Het heeft niemand berouwd, 's morgen.s vroeger dan
zijn moede luiheid wel wilde, opgestaan te zijn om
te negen uur Prof. Kalif te hooren spreken over
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dag werden de dames in het vereenigingslokaal der
Leidsche dames-studenten onthaald op allerlei snoeperib terwijl anderen wandelden door het feestelijk versierd en in de straten erg druk Delft, waar ter eere
van den Oranjedag na het bezoek aan de tezienswaardigheden groote wafelen goed smaakten.
Het allerprachtigst herfstweer hield aan, en veto
Donderdag tot een rooters boottocht door de Klager
en Bresemermeren en langs den Ouden Rijn. Rustig
en met vroolijken zonneschijn gleed de boot voorbij
Holland-op-zijn-mooist. Niel zonder reden wordt deze
streek de laatste jaren door steeds meer vreemdelingen
bezocht. Zuiverder Hollandsch landschap kan haast
nergens gezien worden. Ter etre van den vierden
Vacantieleergang waren de boomen reeds begonnen
zich in herfsttooi te steken, en hun wisselendekleur
gat aan de stille boerderijen een warm-inmgen gloed.

Afscheidsavond, den deelnemers van den Vierden Vacantieleergang voor Vlamingen en Zuid-Afrikaanders te Leiden
aangeboden in Hotel Levedag op Donderdag 24 September igo8.
Op de voorste rij zittend, van links naar rechts op de foto : de hoogleeraren Dr. D. C. Hesseling, Mr. W. van der Vlugt, Dr. J. T. M. de Groot,
Dr. G. Kalff, Dr. J. Verdam (rector-magnificus) ; de heer H. C. Leemhorst (voorzitter der Leidsche Studenten-Afdeeling van het A. N. V) ;
de hoogleeraren Dr. J. S. Speijer en Dr. L. Knappert ; en de beer A. D. Fokker (commissaris voor den Vierden Vacantieleergang der
Leidsche Studenten-Afdeeling van het A. N. V.)

Vondels leven en werken; het was de moeite waard
om met scherpe aandacht te hooren hoe andel* in
de zorgvuldig gestyleerde voordrachten van Prof. Van
der Vlugt het antwoord kwam gloren op de vraag:
„Waarom is de proef met het Britsche Parlementarisme op het Vasteland mislukt ?"; fa, 't viel zelfs niet
moeitijk om, al scheen de zon helder door de ruiten
ook nog zoo verleidelijk binnen, toch nog te blijven
luisteren naar den opgewekten toon waarop Prof.
Speyer zijn hoorders de grondgedachten van het Boeddhisme open deed gaan. Zoo was het vier ochtenden
achtereen in de eerste week, en nog eens vier ochtenden achtereen in de tweedeweek van den leergang. Ik kan niet verder schrijven zonder hier mijn
oprechte erkentelijkheid te betuigen voor de moeite,
en de opoffering van hunnen tijd, die zi] zich zoo
louter uit sympathie voor het streven der StudentenAfdeeling hebben getroost. Zonder hen ware de leergang niet mogelijk geweest.
Dinsdagmiddag verschafte het zeestrand bij Noordwijk de meest verschillende genoegens, Woensdagmid-

Vrijdag herinnerde men zich eindelijk, Leiden zelf
nog niet gezien te hebben, en enkelen klaagden, dat
zij nog steeds verdwaalden, omdat naar het hun
scheen Leiden telkens anders weer op z'n kop stond.
Het Rijnlandshuis, het fraaie Stadhuis, eenige hofjes
moesten hun schatten openbaren, ja zelfs (gebenedijd
oogenblik!), werd de kans schoon gezien aan de
oogen der dames een blik te gunnen in het heiligdom der studenten, in hun zoogrootsche „kroeg".
Op Zaterdag vie! het bezoek aan Rotterdam. Aan
boord van het s.s. „Noordam" der Holland-Amerika
lijn werden de stoutste fantasieen gedroomd over de
gelukzaligheid van in zoo'n prachtboot over den Oceaan tedrijven. Na den middag genoot men van de
hartelijke vrijgevigheid der Gemeente, die een stoombootje geheel ter beschikking had gesteld van de RotterdamsChe Afdeeling van het A. N. V. dat ons onder kiding van een ingenieur door de haven rondvoer. De a. s.ingenieurs konden hun hart ophalen;
bovendien werd hun eengedrukte verhandeling met
atbeeldingen aangeboden, over de manier van werken
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bij het maken der Rotterdamsche kaaimuren. In den
avond werd de opvoering bi:igewoond van Vondel's
,treurspel aller treurspelen": Adam in Ballingschap.
be opvoering was uitstekend, tocn was een Uen.enaar nog meer verheugd cm het kit, dat nij in de
wandelgangen overal de meest voorname menschen
Hollandsch kon hooren praten: dit maakte meer indruk dan de vertooning.
Den volgenden dag, Zondag 20 September, vertoonde de Residentie zich op haar best. oen het
vele Japansche en Chineesche kunstwerk in het t-fuis
ten Bosch (waar de eerste vredesccnferentie gehouden
werd) was bezien, of de een prachtige wandering
door het Haagsche Bosch, waar het klare goud der
boomen stand te spiegekn in de vijver s. Ook lid andere Koninklijk paleis in het Noordeinde, werd doorwandeld. Het sniiwerk uit Djapara (op Java) dat de
Indische zaal versiert, meest bewonderd worden, en
de gladde vloer in de danszaal werkte wel heel verleidelijk! Om twee uur werd een kikje genomen in
de Ridderzaal, daarna zag men de schatten van het
Mauritshuis, en toen eindelijk de laatste, de hevigste
schilderijliefhebbers genoeg gezien hadden was het
, en
lie nog
de Schenog steeds mai
weer
steeds
veningsche boerinnen in Zondagspak langs den Ouden
Weg. Na den eten werd ae gezeiligheid naar net
Kurhaus verulaatst. De direciie was zoo buitengemeen vriendelijk geweest vrijkaarten voor het concert
te verschaffen, dank zij de voorspraak der Afdeeling
„Stamverkeer".
Maandag van de tweede week Legonnen de colle weer. 's Middags woonden de Vacantieleergangers de plechtigheid bij van de overdracht van het
rectoraat der Hoogeschool. Daarna waren de dames
weer op een kopje thee genoodigd bij de Leidsche
dames-studenten, en gingen dus niet mee met (le in
groepen ondernomen tochtjes naar Den Haag en de
zee in bit Katwijk. De volgende middagen werden
gevuld:
nsdag
Dimet een bezoek aan de Lakenhal,
en een wandeling van Lisse naar Sassenheim, orgeluisterd door hardloop-wedstrijden, Woensdag met
een wandeling naar 't intieme Warmond, en hevige
scheepsgevechten op de Warmonder Zee, Donderdag
met een klein stapje naar de uitspanning
bij Leiden, waar natuurlijk weer een ongemakkelijk
bankje in een boot verkozen werd boven de luiste stoelen aan den wal.
Nu ben ik met mijn verhaal reeds te ver, want den
Dinsdagavond hob ik overgeslagen. Dien avond kon
de Studenten-Afdeeling haar gasten een concert aanbieden, dank zij de groote vriendelijkheid van mej.
Fokker, nit Den Haag, mej. Bliiggel, nit Leiden, en.
de beer Van West en Uljee, die het gehoor vergastten op piano-solo, op liederen, en op eene sonate en
variaties voor viool en piano. Hoewel er zeer velen,
vooral van de pas teruggekomen studenten, elders
heen gelokt waren door een beruchte Weensche operette, toch was de belangstelling vrij groat. De afwezigen hadden ongelijk, want de avond was genotval.
Donderdag nam het verbli,f in Leiden eigenlijk een
einde. 's Avonds vereenigden de benedenzalen van
Hotel Levedag alle deelnemers, de hoogkeraren en
Leidsche
andere Leidsche
vileVoorzitter Leemhorst sprak
de vergadering toe, alien bedankend die op eenige
wijze aan den leergang hadden medegewerkt, en den
deelnemers opwekkend, om teruggekeerd in hun eigen
land hun omgeving dusdar ig op te wekken, dat een
volgend jaar, behalve zij zelven, ook vele hunner
vrienden naar Leiden zouden komen. De Rector-Maniaus der Hoc geschool sprak van zijne sympathie
voor het met de Vacantieleergangen beoogde doel.
Dr. H. J. Kiewiet deJonge zond namens het Hoofdbestuur van het A. N. V. een allerhartelijkst telegram getuigende van zijn elangstelling en waardeering.
Dr. P. Tack, uit Mechelen, dankte nog eens de Hoc gleeraren en de Leidsche studenten voor hunne moeite,

en ten slotte stamelde de commissaris voor den Vacantieleergang nog eenige woorden van dank voor de
ondervondenhartelijkheid. Toen met een liksemlicht
voor de vereeuvoging van het gezelschap was gezorgd, werd verder de avond met gezellig gepraat
en vroolijk gezang doorgebracht , en op Societeit Mi nerva hetgezang voortgezet.
Vrijdagmorgen al vroeg L egcn het reizen. Na de
verwelkoming in Wageningen vlagde, buitengewoon
hartelijk, de heele stad. Het meuwe gebouw der
Landbouwsocieteit binnenstappende, werden de deetnem:rs ontvangen met een teestelijk aangeboden koifiemaal. Daarna werd het hooldgebouw tezocht met
deproeftuinen der Rilks Hoogere Land-, Tuin- t
Boschbouwschaol, en het Phytopathologische Instituut. ;E e Hocgcre L. T. en B. School is in een
perk van overgarg. Van harte wenschen wij destudenten welslagen ij hurl streven om hunne Hoogere
Schml op te voeren tot hooger peil. De middag werd
gesloten met een prachtige rijtaer naar het oude kasteel „Doorwerth", een interessante antiquiteit, en
langs mooie we en terug. Len gezellige maaltijd vercende alien tot het uur van vertrek.
Zaterdag was een genoegelijke dag in Haarlem. Na
de heerlijke stukken van Frans Hals in het stadhurs,
de Oudheidkamer en Teyler's museum kwam de Leurt
aan het kolficmaal, in het Brongeboaw allervriendelijkst aangeoden door de Vereeniging tot Bevordering van het Vrcemdelingenverkeer. 's Middags lercide
de directeur van het Koloniaal Museum ons rand
door de wetenswaardige bijzonderheden van Nederlandsch Oost-Indie; daarna wasgezorgd dat de vermozide leden konden rusten in de Groote Kerk, waar
hetpracht or el Lespeeld werd en de ooren zich in
een concert konden verheugen. Aardig waren de
ouderwetsch-ingerichte kamers in het kerkgebouw. EEen
kopje thee en overvloedig veel van de onvolprezen beroemde Haarlemsche halletjes wachtte in den Haarlemmerhout, en na een wandeling met zonneschijn
door hetgelende bosch was de ti,d voor het m ddageten gekomen, en daarmee, sneller dan het was,
het uur van afscheid van Haarlem. Denzelfden avond
zagen wij in Amsterdam de zeer goede opvoering van
„Hamlet", door Eduard Verkade en zijn gezelschap.
Hiermede was het eindpunt bereikt. Nog anderhalven dag hleven wij in Amsterdam, Zondag wandelende door de Jodenbuurt en de vroegere geheime
kerk, thans Museum Amstelkring ziende, na den middag door de schatten van Rijks- en Stedeliik Muse L'
dwalende, na een hartig maal op de Studentensocieteit de opera „Faust" genietende. Voor Maandagmorgen was een bezoek weggelegd aan de groote diamantslijperij der firma Asscher; vol nieuwsgierigheid, weldra volewondenng, vol den wij kiikgragen onze
voorkomendegeleiders door de ruime, heldere tabriek.
Het nu volgende koffiemaal was werkelik het laatste. Ncg eens genoegelijk Li' elkaar zijn, een hartelijk afscheid van de uit elkander gaande menschen,
en de vierde Vacantieleergang behoorde tot het verledene.
Ziehier, belangstellende stamgenoot, die me tot zoovef zijt gevolgd, de geschiedenis van de leer an
beweging in Leiden. Een root gedeelte- van die geschiedenisgewaagt van de vele tochten, ondernomen
om het land te leeren kennen. Geloof dan vrij dat het
geen ijl compliment, maar heusch gemeend is, wanneer de Studenten-Afdeeling Leiden zegt groote erkentelijkheid te voelen jegens de Burger-Aideelingen in
Rotterdam, Den Haag, Haarlem, ook de StudentenAfdeeling in Amsterdam, en de jongste, maar toch al
zoo sterke Studenten-Afdeeling in Wageningen. Aileen
door hare htipvaardigheid toch was het welslagen
dier tochten mogelijk.
De Studenten-Afdeeling Leiden koestert den innigen
wensch, dat de laatste leer an beantwoord heeft aan
zijn doel; de kennismakkg met het Nederlandsche
Onderwijs en Land, de Nederlandsche studenten, cn
daardoor een versterkirg van het Hollandsch taalge-
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voel, versterking van den Hollandschen kern in de
evoelens en gedachten der deelnemers.
g
Zij gelooft het, en meent zich ervan overtuigd te
mogen houden.
A. D. FOKKER,
Commissaris voor den vierden Vacantieleergarg.
Leiden, 7 October 1908.
***

Uit Den Haag werd nog het volgende gemeld:
Zondag 20 September werd Den Haag bezocht door
de deelnemers aan den Leidschen Vacantieleergang.
Voor depersonen, die het vorige jaar als begeleiders
van de „leergangers" waren opgetreden, was het aangenaam te zien, dat hun aantal dit jaar was tcegenomen en dat niet minder dan 6 dames hare Lelangstelling voor Holland kwamen toonen. Waar bleven
echter ditmaal „de Afrikaanse noois" ? Een tezoek
werdgebracht aan de twee bekende historische gebouwen, welke voor velen zeker aan bezienswaardigheid wonnen, doordat zij aan de Haagsche Vredesconferenties een onderdak geboden hebben, het 1-iuis
ten Bosch en de „Ridderzaal". Ook het Paleis van
H. M. de Koningin werd bezichtigd, het een t jaar
door de afwezigheid der hooge Bewoonster mogelilk
was,
en, zooals gewoonlijk, trok vooral de Indische
zaal met haar sierlijk en kostbaar houtsnijwerk de
aandacht der bezoekers.
Met de kleine, doch schitterende schilderljen-verzameling van het Mauritshuis maakten velen op dezen
dag ook voor het cerst kennis. In den namiddag zag
men de bezoekers, in kleine roe es verdceld, Den
Haag doortrekken, om zich ten slotte, na den ouden
Scheveningschen we en de Boschjes te hebben verkend, in Scheveningen te verzamelen, teneinde een
gezamenliiken aanval te ondernemen op den maaltijd,
die ondertusschen in den Scheveningschen Burcht was
opgesteld.
Het heerlijke weër, dat dien dag het bezoek begunstigde, en de allerwegen heerschende genoeglijke stemming, maakte den dag tot een bijzonder geslaagden,
en vermoedelijk zullen verscheidenen onder de gasten
zich he:ben voorgenomen het zonnige 's Gravenhage
met zijn gezapig ritselende bosschages en zijn leutig
zeestrand nog eens meer te zien. Wie Napels gezien
heeft, wenscht te sterven,... wie Den Haag eenmaal
gezien heeft, wenscht te leden!
De bezoekers werden rondgeleid door een aantal
Leidschegastheeren, door vertegenwoordigers der
Haagsche Afdeeling van het A. N. V. en door leden
van de Afdeeling Stamverkeer.
Het spreekt wel van zelf, dat in den Burcht vele
hartelijke woorden werden gesproken; onder de merkwaardigheden behoorde een bijna in 't leven geroepen Fransche toespraak!
Stamverkeer
werDoor de zorgen van de Afdeeling
den exemplaren van Neerlandia, een vlugschrilt over
het A. N. V. en het nieuwe A. N. V. lied van Hullebroeck onder degasten verspreid. Met vreugde
werd een zoo talrijk bezoek van stamgenooten door
die Afdeeling begroet; namens haar werd de hoop
esproken
uitg
, dat het werk der Leidsche studenten tot
Levordering van een krachtig en bloeiend stamverkeer
ook op ander gebied navolging zou vinden; dat het
A. N. V. weldra zou komen te staan in het teeken
van het Stamverkeer!
Des avonds werd nog de muziekuitvoering in het
Kurhaus bijgewoond, waartoe het Bestuur der MaatScheveningen" de deelnemers aan
schaprijbad
„Zee
den leer an ook dit jaar had uitgenoodigd.

leder lid brenge ten minste twee nieuwe
leden per jaar aan!

JONG NEDERLAND.
Aantekeningen over de betekenis der aldelingen „Jong-Nederland".
II.
Ik wou zo heel-graag dat men dadelik be on het
Wezen-der-Zaak te scheiden van de uiterlikheden.
Ons streven mcet zijn: om alles te bereiken wat
met in-spanning van a 1 onze krachten bereikt k a n
worden; om a 11 e s wat er aan kracht en wil sluimert in ons yolk te wekken en aan te wenden in de
Strijd... En om hier-toe te komen mcet men beginnen
zich-zehe te ontginnen; met able krachten in het werk
te stellen om zich-zelf een zo-volkomen mogelijk mens,
geestelik en karakterlik, te maken. Een sterk-saam-horende nasie van zulke individueln zal nood-wendig een
krachtig, mooi, root geheel
Dat is de kern-onzer-beweging.
Een hoogst-ijverige post-ze-verzamelenee jongedame of een jong-mens, dat angst-vallig vreemde woorden mijdt en met edele op-hef van zijn vaderlandsliefdegewaagt, behoeft ncg helemaal Een „ J on gNederlander" te zijn, zo als wij die verlangen en...
nOdig hebben...
Ons zijn de hevig-willenden, die zich-zelve en hun
plan, waarVolk zoeken te brengen tot het ho c
toe het, met hun en ons-aller natuurlike aanleg, op-vreemde-te-voeren is... Wat is een yolk van
den-gebruikende zwakkelingen ?
Laat men nu in-shemels-naam niet beweren dat ik
het belang van de taal-strijd niet in-me; de ernstige
zuiveraars on-recht aan doe: in-teen deel ik geloof dit
Een tr.chtig middel: maar doel ma het n i mm e r worden, Het Doel, het wijde, grootse Doel, is
en blijft gesteld in de eerste alinea van onze bcginselverklaring : „Het beoogt de verhoging van de zedelike en stoffelike kracht van de Nederlandse Stam".
Een vertrouwd,
door-drip end A.N.-V.-lid weet dit
wel enhet is cok niet voor hem dat ik deze aantekeningen geef; maar mees t e aangesloten jongelieden weten het n i e t. Bij min arbeid onder hen
heb ik, met gunstige uit-zonderingen natuurlik, de nijging
ont-dekt om de bij-zaken op de vocr-grond te doe
treden. Vele achten het zeer-voldoende als ze hun vijftig centen betalett en trouw op de vergaderingen verschiinen; en denken zich een volmaakt Nederlander
als ze zo nu-en-dan eens eenpoging wagen om een
meisje-van-de-dans-klub tot lid-worden over-te-halen....
Laat men mij nu al-weer niet mis-verstaan.
Ik-zelf doe ook mijn best om leden te werven:
maar ik zie daar-in niet mijn hoOgste heil en dat is
niet alles-en-alles wat ik voor mijn Land wil doen...
Ik wil al mijn wil, mijn natuurlike gaven, mijn werkkrachtgeven: want ik voel heel-innig, dat elke on-ontwikkeldegave; elke on-ontgonnen kracht dielstal is
ten na-dele van mijn yolk: wijl het ont-houden wordt
wat het nataurlik toe-komt...
moeten h é 1 e, volledige Mensen om:
„de zedelike en stoffelike kracht van de Nederlandse Stam te verhogen)"...
JAN GRESHOFF.
,
Apeldoorn 31
Julie '08.

Jongelieden - Afdeeling Amsterdam.
Dr. W. van Everdingen zal Zaterdagavond 24 Oct.
voor de Afdeeling spreken over het belangrijk werk
der Boeken-Commissie.
Aan belangstellenden worden gaarne op aanvraag
toegangskaarten verstrekt door den beer J . W. te
Winkel, Keizersgracht 48.
— Gedurende de maand September zijn door leden
der Afdeeling gezarnenlijk fietstochten ondernomen
naar Edam, Volendam, Laren, Santpoort en Bennebroek.
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Zuid-Nederland.
Aan de Teen van Groep Belgie.

Begin December a s. zullen de bijdragen van
1908geind worden. Wij verzoeken onze leden
hierop te willen letter en er voor te zorgen,
dat het kwijtbriefje liefst bij de e erste i nn i n g
betaald worde, ten einde zooveel mogelijk nutteloozen arbeid en nuttelooze kosten te sparen.
Willen onze leden ons hierin tegemoet komen,
dan weten we voor 1 Januari hoe groot ons
ledental is ; dan kunnen voor 15 Januari, naar
het voorschrift van het Huishoudelijk Reglement
voor het Belgisch Groepsbestuur ae verschillende takken hun ledenlijst ontvangen en kan
hetgetal hunner vertegenwoordigers in het
Groepsbestuur en dat hunner stemgerechtigde
afgevaardigden op de Algemeene Vergadering
vastgesteld worden. Ook kan dan bij benadering bepaald worden hoevele exemplaren van
Neerlan dia voor onze Groep voor 1909
zullen noodig zijn. Onze leden gelieven er ook
op te letten, dat bijluit
bes van de laatste
Algemeene Vergadering de minimum-bijdrage
gebracht is op 3 frank.
Cr
Nederlandsche scholen in het buitenland.
Op het laatste Nederlandsche Taal- en Letterkundig
Congres te Leiden is, onze lezers weten het reeds,
het stichten van Nederlandsche scholen in Vlaanderen ter sprake gekomen. Het denkbeeld is nieuw,
maar dat het kon worden opgeworpen bewijst wel
dat in zekere kringen de behoefte daaraan zich begint te doen gev oelen. En kan dit verwondenng bar
e n, wanneer wij na aan dat in ons land Duitsche
scholen bestaan waar, altijd rekening gehouden met
den bijzonderen toestand waarin Belie in taalopzicht
verkeert, aan de kinderen van Duitschen oorsprong
een Duitsch-nationale opvoeding wordt gegeven, opdat
zij niet te zeer vervreemden van het land waartoe zij
behooren en van de taal die hun inoedertaal is ? Behoeft ons dit te verbazen, wannerwij zien, dat Frankrijk in ons land Fransche scholen sticht of ondersteunt, niet alleen met hetzelfde dcel als Duitschland,
maar ook om de Belgische kinderen wier orrigangstaal het Fransch is tot zich te trekken, ten einde hen
te doordringen van de Fransche beschaving ?
erd ooit door iemand ten onzent daar aanstoot
W
aan genomen ? Werd het ooit door iemand afgekeurd
dat vreemdelingen in ons land gevestigd er eigen
scholen op na hielden ? En waarom zou het a p r 1o r i dan ook niet mogelijk zijr dat Nederlanders alhier woonachtig het voorbeeld hun door Duitschers
en Franschen gegeven navolgden ? Het oprichten van
Nederlandsche scholen bij ons zou des te meer te verdedigen zijn, daar er zoo dikwijls bij ons geklaagd
wordt over de onvoldoende wijze waarop het Nederlandsch wordt onderwezen en omdat een aantal Viarningen de wenschelijkheid beseffen om ook aan hun
kinderen een ernstig onderwijs in het Nederlandsch te
doer verstrekken, jets waartoe de Belgische scholen
meestal niet in staat zijn, of ten gevolge van den verfranschenden geest waarmee zij doordrongen zijn, of

tengevolge van de gebrekkelijke opleiding in Nederlandsch opzicht van de leerkrachten.
Het zou te ver voeren dit vraagstuk hier in 't lang
en 't breed te behandelen, maar het is wel een opmerkenswaardig feit, dat men niet alleen hier te lande,
loch ook terzelfdertijd in Argentinie de behoefte aan
het oprichten van Nederlandsche scholen begin! le
gevoelen. Ten einde alle misverstand te vermijden zij
bier al dadeliik gezegd, dat er bij ons hoegenaamd
geen sprake behoeft te zijn van specifiek Hollandsche
scholen, maar wel van Nederlandsche scholen in de
meest uitgebreide beteekenis, waar a 11 e iNeuerlanders, Vlamingen dus inbegrepen, hun ktnderen kunlien heenzenden, ten einde hun eengoede Nederlandsch opvoeding te later geven.
Intusschen kan hier reedsgewezen worden op het
b estaan te Brussel van een „Nederlandsche Christelijke School" voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs. Aanvankelijk was de titel alleen: „Christelike
School", omdat het in hetplan van de opnchters lag
een school te stichten waar vooral Christelijk onderwijs zou worden verstrekt; doch aangezien zii werd
opgericht en in stand wordt gehouden door N oordd die er dus hun
Nederlanders te Brusselgevestig,
kinderen heenzenden, — alhoewel zij ook door Vlamin en bezocht wordt en het ook al eens een enkelen keer is voorgekomen,
dat zijen
e Waal onder haar
leerlingen telde, — kreeg zij als van zelf een Nederlandsch karakter en dit is het ook alleen dat ons hier
aanbelangt. Het is ook met het oog daarop, dat wij
haar onlangs een bezoek brachten, vooral omdat ons
indertijd geruchten waren ter oore gekomen, die maakten dat wii aan dit Nederlandsche karakter wel eenigszins twijfelden.
Moe de toestand in dit opzicht vroeger wel wat
te wenschen hebben overgelaten en moge hij hier
en daar nog misschien wel voor een enkele verbetering vatbaar zijn, toch moet niet uit het oog worden
verloren, dat het door het ontbreken van hetgewenschtegetal leerkrachten is dat die verbetering nog
niet kon worden ingevoerd; en tevens met men niet
vergeten dat, in vergelijking met de andere te Brussel
bestaande scholen, de toestand op de Nederlandsche
„
Christelijke School" schitterend kan worden genoemd
wat het onderricht en de kennis van het Nederlandsch L etre% De volgende opgave moge dit bewijzen:
Aan het onderwijs van de Nederlandsche taal wordenper week besteed:
2e kl. 3e kl. 4e ft 5e kl. 6e kl. 7e kl. 8e kl.
le kl.
4
71/4 uur 71/4 61/2 6 53/4 53/4 4
en aan het onderwijs van het Fransch:
le kl.
2e kl. 3e kl. 4e kl. 5e kl. 6e kl. 7e kl. 8e kl.
51/2 4
4
1 3/4 uur 3% 5y4 5 1A 51/2
Op enkele vakken na wordt heel 't onderricht door
het Nederl. verstrekt, zoodat b. v. b. in de beide hoogste klassen op de' 27 lesuren per week 14 uren door
het Nederl. worden onderwezen, terwij1 6 uren Engelsch en Duitsch door middel van die talen worden
aang eleerd. Het onderricht van het Fransch in de lag
ere klassen bestaat in het aanleeren van klee
m
woordjes, die in den dagelijkschen om an worden
gebruikt. Het zou onzinnig ziin het feit te laken, dat
aan het bijbrengen van de kennis van het Fransch
alle mogel ij,ke zorg besteed wordt, aangezien het
Fransch een van onze landstalen is en vooral in
Brussel — het is jammer dat het zoo is, maar het is
zoo — over het algemeen de beschaafde omgangstaal is.
Van de vier leerkrachten, onderwijzers en onderwijzeressen, komen er drie uit N'oord-Nederland; de
schoolboeken zijn dezelfde als die welke in het Noorden wordengebruikt en het doel is om aan de leerlingen dezelfde kennis te verstrekken als het in Holland op de Hoogere Surgerscholen met drie-jarigen
cursus hetgeval is.
Wij hebben ons bij ons bezoek kunnen overtuigen,
dat de kennis van het Nederlandsch er zeer grondig
is en in dat opzicht alle mogelijke waarborgen geeft.
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NIEUWE LEDEN
over September 1908.

Groep Nederland.
E SCHERMENDE LEDEN.
B
directeur van het
G. M. van der Me directeur
Bijkantoor der Rotterd. Levensverz. en
Haarlem.
Voorschotbank, N. Groenmarkt 6,
Joh. M. Schmidt, opticien, Zijlstraat 85,
G. W. Groeneveld, boekhandelaar, Zijlstraat 71,
A. Bruynis, effectenhandelaar, BoomRotterdam.
pjes 4,
J. Rinkema restaurant „Stroomberg",
Westnieuwland 12,
N. A. Smith, werktuigk. ingenieur, MauDen !magi
ritskade 95 ,
Harlingen.
Mevr. wed. T. de Vries, apotheek,
W. Mengelberg, architect-beeldhouwer,
Utrecht.
Maliebaan 80,
L. R. Goettsch, Burgstraat 57,
Herman A. Schreuder,
firma Herman A.
Schreuder, vernis-, verf- en JapanlakSchoonhoven.
fabrieken,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam.
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Mej. Mr. G. J. Sternberg, adv. en roc.
Delft.
Oude Delft 207,
C. B.Walland, ingenieur van gemeenDen Haag.
tewerken, Van Speykstraat 78,
H. A. F. v. d. Ven, notaris, Hugo de
Grootstraat 11,
Harlingen.
G. J. Zwaga, „Hotel Rozenburg",
H.R. Sniiders A.Az., firma D. Oolgaard
& Zn., wijnhandelaren, K1. Breedeplaats N 14,
Hs. van Stooten, wethouder,
S. Hannema Lz.,
jac. Fontein, lid van den Gemeenteraad,
H. H. van Hulst, wethouder,
P. Tjallingii, fabrikant van muurtegels,
H. E. Wiersema, ontvanger der Registratie en Domeinen,
Dr. D. P. van Nouhuys, arts,
D. Fontein Az., lid van den Gemeenteraad,
J. Holstein Pz., houthandelaar, lid van
den Gemeenteraad,
H.Reeling Brouwer, gemeente-ontvanger,
Ds. J. W. van der Linden, Doopsgezind
Predikant,
A. C. W. vanRiet, heerenlogement,
Firma Dijk & v. d. Velde, sigarenfabrikanten,
A. A. Snijder, firma D. Oolgaard & Zn.
Simon
Mevr. wed. T. Herman Snider,
Stijlstraat 83,
Joh. J. Sletering,,
Pastoor
J. B. van Stuivenberg, stalhouderij, StaUtrecht.
tionsplein 7,
Ds. L. W. Bakhuizen van den Brink,
Ned. Herv. Predikant, Stationsplein 5,
Corn. van Straaten, lid van den Gemeenteraad, Stations Lein
H. Zimmerman & Co., Utrechtsche fabriek voor centr. verwarming enz.,
Nieuwekade 30,
Dr. J. v. d. Hoeve, oogarts, Stationstr. 18,
P. Cox, firma Cox & Charles, in kerksieraden, Catharijnekade 3,
L. van der Hoorn, techn. fabriek, Ma liebaan 77,
G. van Gangelen, arts, Catharijnesingel 100,
I. W. Roeloffs, tandarts, Oude Gracht C 76,
(jans•
J. Eggens, notaris, Oude Gracht
brug) 72,
H. C. Hagelaar, magazijn "Nederland",
L. Viestraat 3,
Ds. J. van der Spek, Ned. Herv. PrediSchoonhoven.
kant ,
J. Kortland, directeur Naaml. Venn.
Stooml7ootdienst op de Lek,
Ds. A. Andree ,,
Geref. Predikant
Isidor Schreuder, industrieel,
C. H, Bramlage, Pastoor,
H. K. KOster, le Luit. Artillerie,
B. Schauikes, directeur Post- en I eleg raafkantoor ,
H. J. M. Peererkorn ,Kapelaan ,
en hoofd openb. school
M.R. ten Hag,
le soort,
J. M. Conradi, Predikant Ned. Herv.
Kerk,
S. I. M. Mogendorff, Riiksveearts,
F. Hemines, hoofd der school voor M.
U. L. 0.,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Rotterdam,
7)
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Mevr. Van Buuren van Hest „PaddenPaddenVlaardingen.
burg",
E W ONE LEDEN.
G
F. Herman van Gijn, bankier, Wijnstr., Dordrecht.
J. J. Wagner, hotel, Kruisweg 36, Haarlem.
Mej. P. J. van Leyden, directrice van de
Nassau-FrObelschool, Nassaustraat 7,
F. Biihning, magazijn van witte en tricotgoederen, Zijlstraat,
J. H. van Leyden, hoofd van het instituut „Oranje Nassau", Nassau Lein
A. W. Maas, kapper, Kruisweg 46,
J. van B ilderbeek, informatiehureau, N.
Groenmarkt 3,
J. de Kock, hoofd eener openb. school,
directeur Rijksnormaallessen, Leidsche
Vaart 128,
Johan Lamp, firma H. J. Lamp, koopman, Barteljorisstraat,
Jac. F. Lamp, heeren-modemagazijn, Barteljorisstraat 24,
N. Ramakers, firma Ramakers & Van BerKoudekum, mineraalwaterfabriek,
horn 54,
Theo P. van Berkum; firma Ramakers 8z
Van Berkum, mineraalwaterfabriek, Koudehorn 54,
J. C. Drosse, chocoladefabrikant, ordensstraat 32,
W. Ketting, leeraar in de gymnastiek,
Rotterdam,
Maaskade W. Z. 10 ,
H. A. I. Hofmans, fabrikant, Meeuwenstraat 1,
C. R. Bentfort, hoofdambtenaar Plaatselike Belasting, Mathenesserlaan 234,
Mr. G. H. M. Delprat, Avenue Concordia 103,
F. A. Dijkstal Jr. Haagsche Veer 1,
G. Surink, filiaalhOuder ,Onder den St.
Maarten", Wijnhaven 110,
Mr. B. Denekamp, advocaat en procureur, Leuvehaven 175,
Th. C. de Wit, kapper, N. Binnenweg 188,
C. Groenewegen, arts, N. Binnenweg 132,
7,
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A. van Duyvendijk,
Opg. door den heer C.
Jhr. N. G. Teding van
cand., Rapenburg 8,
Mej. G. H. van Schaik
cand., Noordeindsplein

Lekkerkerk.
de BrunY
MoCz., Overschie.
Berkhout, jur.Leiden.
Avelingh, litt.2 a,

NEERLANDIA.
A.K. Horst, med.-stud., an van Go yenkade, Leiden.
Allen opg. door den heer H. C. Leemhorst,
h Oude
H. E. M. vanSchaick Aveling,
Vest 51,
Van der Plas, cand. Ind. Ambten., SchelPenkade 41 ,
Beiden op. door den heer S. Bouman,
Prof. Dr. L. van Itallie, Witte Sin el 80,
pen.
Answer
Opg. door Dr. M. Rudelsheim,
Mej. A. Andriessen, Regentesselaan 307, Den Haag.
Opg. door mej. A. Brunt,
Mr. C. C. Dekema, adv. enproc., Van
Kinsbergenstraat 101,
Opg. door Mr. P. G. Bos,
Mej. P. J. C. Immink, Schoolstraat 45, Ciirineken.
Arnhem,
Opg. door den heer M. C. v. Hall,
Krommeme.
Mej. E. van Leyden
Leiden.
Leiden
den
Opg. door mej. M.. v. Ley,
Amsterdam.
• Meursing, Rokin 32,
Opg. door Mr. P. W. de Koning,
Dordrech
t.
A. J. Rutte, wijnhandelaar, Wijnstraat,
M. L. Moggenstorm, oud-officier, „HuiBloemendaal.
ze Freya",
Haarlem.
Opg. door Mr. H. Ph. '1 Hooft,
Mevr. J. van Stolk—Dunlop, Javastraat, Rotterdam.
Opg. door mevr. A. S. Hoogerwerff—
Delft.
v. Stolk,
• A. Vincent, Bergweg, villa „Hippos", Wageningen.
Brussel.
Opg. door mej. M. Boux,
H. W. Lenderink, Evang. Luth. PrediKampen.
kant, Vloeddijk 142,
Opg. door den heer G. v. Muhlenfeld,
K. T. A. v. d. Wall, gep. Generaal MaBreda.
joor, Schoolopziener, Baronielaan,
Opg. door den heer P. J. A. de Bruine, Zwijndrecht.
7/

9/

De Bruyn, kleermaker, Rue du Pont Neuf, Charleroi.
Scholaert, bureelhoofdpost, route de BeauMarcinelle bij
mont,
Lenders, drukker, 20 Rue du Pont Neuf,
Opg. door den heer Martin.
Eerw. H. Crols, leeraar, St. Jozefs Colleg,
e
Aarschot.
Opg. door den Eerw. heer H. van Gestel.
Gent.
E. Peeren, hoofdbed.post, 53 Snoeckstr.,
Frankenhoff
19 St. Jacobsmeuwstr.
,,
Opg. door den heer A. van Boxstaele.
J. Penninga, 6 St. Baaisplein,
A. Aerts, 16 Heirnislaan,
Beiden opg. door den heer C. van Oost.
Hove.
G. van den Wijengaerdt, bizondere,
Opg. door den heer Chr. de Boer.
Brussel,
Pieter Bogaerdt, 54 Kesselsstr.,
79

7/

79

Minimum-bijdrage ft. 3.
L. Delaet, 39 Bolwerkstr.,,
Vilvoorde.
Opg. door den heer J. Thewijs.
H. Verwilghe, advocaat, 220 L. Vrouwenstraat,
St. Nikolaas.
J oz. Plasmans,
W ijnegem.
Opg. door den heer H. Verlinden.
A. Verscheure, hoofdtreinwachter, 40 Gaucheretstr.,
Brussel.
Opg. door den heer E. D' Artois.
A. van Peene, fabrikant, 103 Heirnislaan,
Gent.
R. de Deyster, postklerk,
Sottegem.
Beiden opg. door den heer R. van Damme.
L. Horckmans, stud., Kerkstraat,
Humbeek.
Opg. door den heer E. de Keyser.
J. Brouwers, drukker, Korte Clarastr., Antwerpen.
J. Mulder, 6 Stockmanstr.,
Bollengier, 96 Boerhavestr.,
L. Joosen, 42 Hoogstraat,
V. Schoepen, 44 Prinsesstr.,
Fr. Peeters, 16 Molenaarstraat,
J. Hanssen, 77 Handelslei,
Fr. Verstreken, 23 Napoleonskaal,
L. de Looze, 30 Pioensteeg,
L. Schlugleit, 129 Lange Leemstraat,
R. Dupont, 50 Brederodestraat,
H. Willems, toonkundige, 23 Wijngaardstraat, Berchem bij
Mej. L. Verlooy, 53 Lange Van Bloersstr.,
, 53 LanVan Bloersstr.
Ern. Verlooyge
Plas, 29 De Burburestraat,
E. van Praag, beambte Weldadigheidskantoor,
R. Laleman, ontvanger der Domeinen,
89 Solvynsstraat,
L. van Damme, leeraar Middelb. School,
44 Hertoginnestraat,
Allen opg. door den heer Fr. van Laar.
9/
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/9

Groep Belgie.

99

BESCHERMENDE LEDEN.
Antwerpen.
Claes, Sint Vincentiusstraat,
Of g. door den heer Fr. van Laar.

7/
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99

Gewone bijdrage ft 5.
Aalst.
A. van Geit, klerk, Brusselsche Steenw.,
Opg. door den heer G. Willems.
A. de Smet, klerk, Lange Straat 83,
Opg. door den heer 1. Hallaert.
Edw. Bauwens, politie-commissaris, Veldstraat,
Opg. door den heer V. D'Hondt.
P. Eeman, cand.-notaris, Leopoldstraat,
Opg. door Dr. Bauwens.
D. Ceuterick, koopman in wild, Geeraardsl:ergsche Straat,
Opg. door den heer J. Janssens.
Antwerpen.
V. Simons, „Hotel du Nord",
Opg. door den heer Chr. de Boer.
Mevr. Whyte, 29 Happaertstr.,
Opg. door den heer Pam h• Nys.
S. D. Schwartz ,,
Diamantclub
Opg. door den heer J. Post.
Fr. Deckers ,37 Van •• de Wervestr. ,
M. Brouwers, drukker, Korte Klarastraat,
Opg. door den heer Fr. van Laar.
J. van Creveld, 39 Van Schoonbekestr.,
Den Haag.
Opg. door mej. E. van Dantzig,
Godenir, sestituut procureur des KoAntwerpen.
nings, Clementinastraat,
Kontich.
De „Verhulstzonen",
Opg. door den heer Fr. van Laar.
Brussel.
J. Schrick, kapper, 34 Mechelsche Str.,
Opg. door den heer Del Aire.
Clobus, Snider „Vierge Noire", Rue de
Charleroi, Dam rem 69,
Charleroi.
Meyers, fotograaf, Place de la Ville Basse,
97
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99
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Belgische leden door Noord-Nederlanders aangebracht,
worden eerst aan Groep Belie opgegeven en komen
later in Neerlandia.

77

/I

79

Groep Ned. Antillen.
GEWONE LEDEN.
Arnold Valencia,
Panama (Rep. Panama).
Opg. door den heer Milton
Sasso,
Alfredo Donker, koopman,
Willemstad (Curacao).
Theodoor N. Martijn, machinist,
Beiden opg. door den heer C.
S. Gorsira J.P.Ez.,
L. Rosenberg, deurwaarder,
Oranjestad, Aruba.
Opg. door den heer J. W. F. Peiliker,
P. Th. S.Krafft ,Gouv.-Ambtenaar,
Opg. door den heer J. H. P. Schrils,

NEERLANDIA.
Buitenland.
GEWONE LEDEN.
I. Geelen, ZoOlogitscheski pereulok 4-6, St. Petersburg,
Opg. door den heer M. Mohr,
Bremen.
Van den Bosch,
Dobben 25 b,
W. Scholtens, Bleicherstrasse 38,
A. J. Sleeswijk, Am. Wall 57,
P. Vernimmen, Rossstrasse 5,
Ign. Plomp, Rossstrasse 5,
Allen opg. door den heer H. v. d. Putt,
Jan Esmeyer, p/a. European Lumber
Gulfport, Miss.
Company,
Opg. door den heer H. Janssen,
J. du Toit, 135 JorrissenBraamfontein, Johannesburg ("I ransv.)
straat,
„
Opg. door den heer A. Keyser,
G. 't Hooit, 4 Rue du Stadt, Athene (Griekenland).
Opg. door den heer H. C. Voorhoeve Jac, Rotterdam.
Sioux Center, Iowa V. S. v. N.-A.)
A. Rouk ema,
C. A. Walhof, advokaat, Rock
Valley,
Beiden opg. door den heer P.
Sioux Center.
v. Donselaar ,
p/a. C. H. Kraayeveld, Ismailia (Egypte).
A. Spek,
A. Nederiof,
D. Roza,
P. v. d. Wal,
J. v. d. Stelt,
„
Allen opg. door den heer B. 1400n,
A. Groenewald,
med.-stud., South Africa
Edinburgh.
Union, Buccleughplace 14,
Leiden.
Opg. door den heer H. C. Leemhorst,
7,

/,

79

7,

77

,7

/7

7,

77

7,

/,

,/

7,

//

7,

/,

Mooij, firma H. W. Boekhandelaar, Blauwburgwal,
Amsterdam.
NieOwenhuyse, W. C. van, Ingenieur-Kantoor, Weteringschans 119, Amsterdam.
Pietersen, mej. F. A. D.; Dameshoeden, Piet Heinstraat 75, Den Haag.
Poelman,
B. Bakkerstr. 40-41, Arnhem.
Ratnshorst Az., S. van ; Ned. Dekenhandel, Nijkerk
(Veluwe).
Rhijn, Ph. van; Kleermakersbenoodigdheden, Tilburg.
Rients-Balt; Uitgever, stenograaf, Den Haag.
Smeets, Firma Emmanuel; Graphische Kunstinrichting,
Weert.
Tjeenk Willink, W. E. J.; Uitgever, Zwolle.
Tooneelfonds „Van Hulst", Kampen.
Veenderij en Turfstrooiselfabriek „Klazienaveen", Groningen.
ZijIstra Hzn., J.; Koloniale Waren, Zwolle.

Studie aan Nederlandsche Hoogescholen. en
Rijks-Inrichtingen van Onderwijs.
Aan de even die inlichtingen wenschen hetreftende
de studie aan de volgende Nederlandsche Hoogescholen enRijks-Inrichtingen van Onderwijs worden deze
kosteloos verstrekt door de volgende commissie voor
inlichtingen, samengesteld door de Studenten-Afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond:
Voor deRijks-Universiteit te Leiden en voor aIgemeene inlichtingen: W. H. van Helsdingen,
Hooge Rijndijk 18, Leiden.
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam: J.
R. Kollewijn, Ruischstraat 10, Amsterdam.
de Vrije Universiteit te Amsterdam: D. Rumpif,
Keizersgracht 162, Amsterdam.
deRijks-Universiteit te *Utrecht: J. Baart de la
Faille, Mariaplaats 18, Utrecht.
deRijks-Universiteit te Groningen: A. C. J. A
Greebe, Joz. Israelstraat 95 a, Groningen.
de Technische Hoogeschool te Delft: W. M.
Roessingh van Iterson, Koornmarkt 65, Dent.
de Rijks-Veeartsenijschool te Utrecht: De beer.
van het Veterinair Studentencorps „Absyrtus",
adresRijks-Veeartsenijschool te Utrecht.
de Rijks-Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en de Rijks-Landbouwschool te Wageningen: De Secr. der Vereeniging Studiebelangen te Wageningen.
7,

7,

7,

Oproep aan Handelaars en Neringdoenden
De Redactie van Neerlandia verzoekt alle handelaars en neringdoenden, zoowel in Noord- als in ZuidNederland, die bereid zijn wederzijds
in het Nederlandsch hunne zaken te
doen, hun naam en adres te zenden
aan het Kantoor A. N.V. Wijnstraat 81,
Dordrech t.

Ingekomen adressen:

,/

,/

Arenthorst, Gebrs. ; Uitgevers, Kampen.
Bakker & Co.,J. J.; Ned. Olie- en Smeerfabriek,

Rotterdam.

Boon, Hecking; Wijnkoopman, 39 Vaartstr., Leuven,
Bel ie.
Brouwer, S.; Matten- en Biezenhandel, Genemuiden.

Dienske & Goslinga, Inkoop en Verzending van Ned.
Artikelen, Wijnstraat 109, Rotterdam.
Dorp, Dr. G. C. A. van; Scheikundig Laboratorium,
Katwijk aan Zee.
Eden, E. F. Meubelmagaziin, Molsteeg, Amsterdam.

Gestel & Zn., Eindhoven; Lithografische kunstinrichting, sigarenetiketten, prentbrietkaarten, reclameartikeen enz.
Heteren, J. H. & G. van, Boekhandelaars, Hartenstraat 26, Amsterdam.
Hudig & Pieters, Cargadoors en Expediteuk-s, Amsterdam.
Huisinga, F. J. S.; Azijnstokerij, Pelsterstr. 20-22,
Groningen.
Huisman & Co.; Kantoor voor Schuldinvordering
en Handelsintichtingen, Dordrecht.
Ketwich, J. H. van; Agentuur en Commissiehandel,
Amsterdam.
voorheen Thomassen 81
Machine- en Motorenfabriek ,
Co., Arnhem.
Meulendijk, Gebr.; Groothandel in rijwielen, Hofplein, Rotterdam.
Moeys & Co., F. G.; Uitvoer en invoer, Nijmegen.

Wederkeerig Dienstbetoon.

AFR1KA_.
169. San T h o m e — JOZEF BEX — 177
Chefe Mechanico da Porto Alegre — I (Boren van
kunstputten, opsporen van deltstoffen),, VII (Spotprentkaarten), VIII (San Thome).
VERANDERINGEN.
19. 19 — H. Janssen — 71 — firma Sijfan & anssen, Lumber exporters, Gulfport (Miss Amerika).
20. 31 — M. v. Doorninck — 103 — Controleur
B. B. — Patjitan (Madioen).
21. 115 — H. G. Nieuwenhuis — 139 — Gennep.
22. 124 — G. G. van As — 26 — Haarlem —
heeft bedankt alslid.

23. 143 — C. Vervoorn — 144 — Utrecht, Weesbrug 79.

Steunt eigen handel en nijverheid!

NEERLANDIA.
ADRESSEN.
A 1 gemeen Secretaris-Penningmeester:
Mr. W. Dicke, Sin el 157, Dordrecht.
Groepssecretarissen.
Nederland: C. van Son, Wijnstraat 81,
Dordrecht.
Belgie: H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
N e d.-I ndie: J. Kuneman, Batavia.
Suriname: Fred. Oudschans Dentz, Paramaribo.
N e d. Antillen: G.S. Gorsira J.P.Ez., Willemstad, Curacao. (Aid. Aruba: Secr. J. H. P. Schrils).

Secretarissen der Zelfst. Afdeelingen.
Berln : „Hollandsch Gezelschap", C. H. F. van
Heusden, Liinenburgerstr. 10 Berlin N.W. 52.
Bloemfontein : J. C. 6. Kampfraath, waarn.
Cons-Agent, Maitlandstr.
Buenos Aires: Vereen. „Wilhelmina", H. J.
Dubourcqacha
212.
, Suip
Chicago: H. Jacobsma, 620 W. 14th Place.
Constantinopel: Gust. J. van Lennep, Passage Testa, Pera.
Johannesburg: D. Krabman, P. B. 1330.
Kaapstad K. K.),: M. Wartena, P. B. 44.
Potchefstroom: A. H. Koomans, P. B. 123.
Roselan d-C hicag o: a Pon, 402 W. 110th Place.
Shanghai: H. W. Forbes, Whangpoo Conservancy Offices.
Singapore : L. A. van Rijn, Manager Netherlands Gutta Percha Co. Ltd.
Smyrna : George Keun.
St a n d e r t on (Transv.: M. A. A. Franken, Paarl
villa.
Stellenbosch: Prof. Dr. E. C. Godee Molsbergen.
Zoutpansberg: W. van Wijk de Vries, P. B.
56, Pietersburg.

Vertegenwoordigers in het Buitenland.
Aan de vertegenwoordigers kunnen o. m. inlichtingen
wordengevraagd op het gebied van handel en nijverheid.
A h w a z (Perzische Golfl: P. P. ter Meulen.
Barcelona(Spanje): Ary Kriens, Consejo
de Ciento, 345.
Bethlehem(Oranje-Rivier-Kolonie): P. van Gent,
voorloopig voor de heele Kolonie.
Buenavista de Cuellar — Distrito de Alarcon — Estado de Guerrero,Rep. Mexico: J. de Boer.
Cairo(Egypte): Th. F. v. Vloten, P. B. 461.
Cardenas (Tabasco Mexico): Wm. C. de Wit.
C h a r k off : C. C.. d. Klaauw, Postfach 5.
Claremont (Western Australie) : Me r. A. Semmens—Siebenhaar, „Boschhek", Riley Road.
Colon(Rep. Panama) , J. J. Ecker Sr., koopman.
Correio de Hanha (Afr. Occall Portug.) : P.
v. d. Smit.
D a v o s-P latz: Dr. H. J. van Voornveld.
G e n u a : H. C. F. Hennig, p/a.Richards & Hennig,
kantoor Piazza Demarini No. 1.
Havana (Cuba): M. M. Pinedo,Garcia Gonzalez,
Calle Cuba 87.
Kansas City (Missouri): L. Heynecker, Gibraltar Buildingandottestreet.
, Wy
K a r l s b a d (tevens voor Marienbad): Dr. H. Breitenstein, Haus Nizza a/d. Alte Wiese.
La Guaira(Venezuela): L. Raven Jr., adios
firma Hellmund & Co.
Luxor(Egypte): J. H. Insinger, Palmenburg.
Maracaibo(Venezuela): S. F. Duwaer, firma
Breuer, Willer & Co.
Mexico D. F.: J. ten Napel, Postbus 1619.
Panama tad Herman Pi do Postbus 14.
Rome: Dr. G. Brom, directeurvan het Historisch
Instituut, 72 Frederico Cesi.

Rosario de Santa Fe (Zuid-Amerikal: G. A.
Gulden, ti del. Zalt-Bommel (Nederland).
Salzbergen: J. H. Mekenkamp, Commies H.
I J. S. M.
San Francisco: E. J. F. van Hanswijk Pennink, 628 Montgomerystr., Kamer 230.
Salzbergen: J. H. Mekenkamp, comm. H. S. M.
Teheran : J. P. de Hoog.
Torreon Coah(Rep. Mexicol: Frans Dingier,
Apartado 274.
V e n e t i e (Italie) , : Leopoldo Bizio Gradenico.
Yokohama(Japan): Wm. Hoist & Co.
Aanbiedingen opt als vertegenwootdiker van het A. N. V .
in het Buitenland o to treden worden ingewacht bi den
Alg. Secretaris van het Hoofdbestuur.

Nederlandsche Vereenigingen.
Antwerpen: Hollandsche Club.
A k e n : Studenten-Vereeniging „Hollandia". Pres..).
W. du Bois, Lutticherstrasse 123, Villa „Elfrieda".
B e r 1 ij n : „Nederland en Oranje", FranzOsische
strasse 56 II.
B e r 1 ij n : Holl. Gezelschap, Sophien Saele, Sophienstrasse 17-18, Berlin C.
Brussel: Kleine Zavel 9(Secr. Koninginnestr. 23),.
Dusseldorf : „ In den Vreemde",
voorzitter J.
J. Verbeeten, Erkraterstra-=se 133 I.
Gent: Hollandsche Club, Café Pretoria, le Secr.
E. van Tright, Kasteellaan 45.
Genua : Hotel Continental des Etrangers, Via Cairoli, secretaris B. van Praag,
P. B. 476.
Johannesburg: Secr. D. Krabman, P. B. 1330.
Johannesburg : Hollandsche Club, Voorzitter
J. Lub.
Kaapstad: „Hollandia", Bus 1302.
Leipzig: Secr. 0. Rompelman, Leipzig-Gohlis,
Landbergerstr. 1 II.
L o n d e n : Hollandsche Club, 22 Regentstreet E. C.
Madrid: Secr.-Penningm. Henri van Wermeskerken, Calle de Sevilla 4-6.
Mexico: Primer Callejon de Santa Clara No. 6.
N e w-Y o r k Hollandsche Club, 47E 25th street.
Nieuw-York•„Eendracht maakt Macht", 252 3de
Avenue.
P a r ij s : „Neerlandia", pia. C. Henri Wiegant, 20

Rue Richelieu.
Paterson(New-jersey): „Tot Nut van 't Al emeen", Rogowsky's Building, 210 Mainstr. (Vergadert elken Vrijdag, 's avonds 8 uur).
Paterson
(New-Jersey): „Holland Home", voor
.
be garde landgienooten, 110-112 Iowa Ave.
Pretoria: Secr. F. Postma, Postbus 483.
Rumenie: Secr. H. Jacobson,Splauil General
Maghera 13,
Buca rest
St. Petersburg: F. Gerth van Wijk, secr.,
Spaskaja Oelitza 17. (Iederen eersten Dinsdag van de
maand bij'eenko
mst der lede in Hotel de France, waar
delijk vertoevende Nederlanders steeds welkom
Stokholm: Secr. Schmidt,Kanselier van het Gezantschap.

Nederlandsche Kamers van Koophandel
ill het Buitenland.
Brussel: De Brouchereplaats 5.
Dusseldorf : Eerste Ned. Koopmansgilde in
Duitschland, leSecr. E. H. M. de Gruyter.
Johannesburg (Transv.) : Secr. L. 13eerstecher,
P. B. 2888.
Londen E. C.: Secr. Dr. W.Roosegaarde
schop,
Colemanstr. 2.
Melbourne:
N e w-Y o r k. Secr. R.J. Jessurun, 68 Broadsheet,
Paris:
39 Rue Joubert.
Pretoria (Transv.): le Seer. J. Browne, P.B. 47.
Smyrna : Secr. Ali. A. Lavino, p/a. Local v. d. Zee.
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Deze school, die wat uitbreiding betreft stellig nog
niet het ideaal is, aangezien een leerkracht verplicht is
twee klassen tegelijkertijd te bedienen, doch die wat
a a n t a 1 leerlingen aangaat — dit jaar Din er een
kleine veertig — wel als een ideaal ma worden beschouwd, vergt natuurlijk vrij groote opotteringen
van wee degenen die haar in het leven hebt en geroe en en er zijn personen die jaarlijks eemge duizenden uit hun zakgeven om haar in stand te kunnen houden.
Het is zeker dat dergelijke bijzondere scholen, vooral in de eersteJaren, alleen leefbaar zijn, wanner
personen kunnen worden gevonden, die er jets voor
over hebben. En te wenschen zou het ook zin,
,dat
mettertijd de Nederlandsche Regeering het hare deed
om het Nederlandsch onderwijs in het buitenland te
ondersteunen.
Wie zou dat kwalijk kunnen nemen ? Want waarom zou de NederlandscheRegeering niet m-igen doen
wat de Duitsche en Fransche Regeeringen dcen, zonder dat men er iets berispelijks
vindt ?

olt
Vergadering van het bestuur van Groep B
op 4 October 1908 te Gent.
Aanwezig: de heer Dr. Lefevre (Oostende), die het
voorzitterschap waarneemt; de heer H. Meert en mej.
De Guchtenaere(Gent) L ; de heer Nis en mej. Van
Driessche (Aalsti;de heeren Schultz, Dr. Rudelsheim,
Dr. Van der Oudera, F. van Laar (Antwerpeny,
Tsjoen en Kesler (Brussel), ; De Keyzer (Mechelen).
Afwezig met kennisgeving: de heeren d'
ois en
Libbrecht.
I. De wenschelijkheid van het inrichten van een
nachttrein tusschen Mechelenen Antwerpen wordt besproken. Besloten wordt een afvaardiging naar den
Minister van Spoorwegen te zenden om hem over deze
aangelegenheid en andere grieven
te •
onderhouden;
tevens zullen degemeentebesturen van Antwerpen en
Mechelen, de Kamer vanKoophandel, de bestuurders
van de Antwerpsche Schouwburgen verzocht worden,
in lien zin aan den Minister te schrijven, terwijl het
A. N. V. de Vlaamsche lichamen in Antwerpen, Brussel en Mechelen zal verzoeken die in en eveneens
te ondersteunen.
II. Over het uit even van een reisboek voor Vlaanderen wordt meegedeeld dat deze uitgave, in overleg
met de verschillende Takkenzal worden doorgedreven. In aansluiting daaraan wordt gezegd, dat door
het A. N. V. veel kan wordengedaan om het verkeer tusschen Holland en Belie te bevorderen, ook
met het oog op het vervlaamschen van het hotelwezen.
III. De wenschelijkheid tot het oDwekken van kwijnende Takken, als Oudenaarde en Leuven,word! uitgesproken. De groote moeilijkheid dat men niet
steeds de hand kan le en op den geschikten persoon om er de werkzaamheden te leiden. Pogingen
zullen worden aangewend.
IV. Verschillendepogingen om nieuwe Takken te
stichtengaven een uitslag; men zal ze hernieuwen.
Een voorstel om inplaatsen waar geen '1 ak bestaat
correspondenten aan te stellen wordt aangenomen.
V. Men zal den Minister van Spoorwegen verzoeken bevel tegeven, dat ook het Nederl. als bestuurlike taal voor den inwendigen dienst van zijii de partementgebruikt wordt.
VI. Ditpunt, de stichting van afdeelingen voor ho oger onderwijs voor het yolk in de verschillende akken, waar dit nog niet zou bestaan, beoogende, wordt
aangehouden.
VII. Over de uitbreiding van het A. N. V. in Congo worden wetenswaardige inlichtingen verstrekt; het
Vlaamsch Gezelschap te Boma is aangesloten bij het
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A. N. V. In Neerlandia zal over de werking in Longo een en ander worden meegedeeld.
VIII. De behartiging van de rechten van den Viaming bij de eventueele a. s. legerherinrichting. Daar
de inleider atwezig is, zal hi verzocht worden zijn
denkbeelden dienaangaande schrittelijk te dcen toekomen.
IX. De verslagen van het Congres van administratieve wetenschappen, dat in 1910 te Brussel zal wordengehouden, zullen in het Fransch, he- tngelsch
en het Duitsch worden uitgegeven, niet echter in het
Nederl. De zaak word! tot verder onderzoek naar
het Dag. Best. verzonden.
X. Een buitengewone toelage wordt voor het loopend jaar aan 1 ak Aalst geschonken.
XI. De vraag om het artikel van Prof. Paul tredericq over de lijdensgeschiedenis van het wetsvoorstel Coremans met zekere wijzigingen door het A.
N. V. te doen uit even wordt naar het Dag. Best.
verwezen.
XII. Over den stand van het wetsvoorstel
mans worden enkele inlichtingen verstrekt.
XIII. De heer Dr.Rudelsheim wordt tot lid van het
Hoofdbestuurgekozen; de heeren Pol de Mont, Lybaert, Thelen en Meert worden als voorzitter, onder.
voorzitters en secretaris herkozen.
Na afhandeling van de dagorde wordt mededeenng
g-edaan over den uitslag van de stappen bij den algemeenen inspecteur van het Middelbaar Onderwijs gedaan, om aan de onderwijzeressen die te Brussel studeeren en die haar examen in 't Nederl. willen atleggen daartoe de gelegenheid te verschaffen. Daar het
antwoord van den inspecteur onvoldoende blijkt te
zijn, zullen Mr. Thelen en mej. De Guchtenaere hem
over de zaakgaan onderhouden.
Het Secretariaat zal de verschillende strijdende
Vlaamsche Maatschappijen van het land verzoeken de
besturen van de Noord-Nederlandsche Spoorwegmaatschappijen te vragen in haar betrekkingen met Belie
steeds Nederl. tegebruiken. Er zal ook een list worden opgesteld van Onderwijsinstellingen in het Vlaamsche land, die in aanmerking zouden kunnen komen
om de catalogi van de Hollandsche boekhandelaars e
ontvangen. Die list zal aan het Hoofdbestuur worden overgemaakt.
De vergadering wordt te 2 uur gesloteri.

Uit onze Takken.
G e n t. Op Maandag, yen October, vin en in 't
Notarishuis de winterwerkzaamheden van den Cientschen Tak aan. De heer Basse sprak: „Over allerlei
aller
vervalschingen in de Engelsche letterkunde". Hij bewees, hoe die vervalschingen in de eerste litterarische
producten, Genesis b.v., meestal van naVeven aard
zijn; hoe sours onvolledige handschriften door schrijvers aangevuld werden ten bate van 't publiek; hoe
later echter de zucht ontstond om de lezers te verschalken door opzettelijke tekstveranderingen, door
het uit even van pseudo-oorspronkelijke stukken, die
meer licht rnoesten werpen over route letterkundige
figuren en gretig werden verspreid en gecommenteerd;
ook door het maken van verzen enproza, die zoogezegd ontdekt werden en op de rekening geschreven
vangevierde auteurs. Hi' herinnerde aan al het onware dat over Shakespeare werd uitgestrooid en aan
de dichten van Macpherson, door hem aan Ossian
toegeschreven. Dr. Basse trachtte ook de redenen op
te sporen, die talentvolle schrijvers als Macpherson en
Miss Mac Leod aanzetten om hun letterkundige
producten onder een deknaam te laten verschijnen.
Daarover kon hi' echter gissingen ten beste geven.
De voordracht, doorzaaid met interessante bijzonderheden, gezegd op dien overtuigenden, doordringenden humoristischen toon, eigen aan den heer Basse,
bekwam veel bijval.

NEERLANDIA.
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Belgisch Congo.
Het Vlaamsch Gezelschap te Boma heeft zich als
Afdeeling bi het Alg. Ned. Vee-ond aangesloten. Bij
zijn afreis naar Congo in April had de heer Hermans een kist boeken, gezonden door onze BoekenCommissie uit Rotterdam, nnegenomen ter oprichting
van een Nederlandsche Boekerij. Daarover vernemen
we nu het eerste nieuws. De heer H. schrijft:
„We ziin thans in ons Gezelschap een 20-tal werkende en een 15-tal eereleden. Wij hebben vergadeTin iederen Donderdag. Oft jaar herdachten wij voor
de eerste maal den Guldensporenslag ineen
feestzitting met voordracht over deze heuglijke gebeurtenis. Onze boekerij vindt veel bijval. Het Gouvernement zelf vindt dit werk zeer nuaig. De boeken worden graag gelezen, tot zelfs door Vlamingen, die te
Banana en Matadi verblijven. Ik vrees, dat het getal
boeken te klein is en dat de vooraad gauw zal uitgelezen zi;n, Het ware te wenschen, dat we een nieuwe
bezending konden ontvangen".
Men leest het: er zijn te weinig Nederlandsche boeken te Boma. Trouwens: er is meer Lehoefte dan te
Boma. 0 -richting van boekerijen elders is in voorbereiding. Onze Boeken-Commissie te Rotterdam zal zeer
e r een oar hebben voor den noodkreet uit Boma.
zek
Maar buiten de hulp van de B.-C. rekenen we op
dievan alle leden van het Verbond, die een of meer
boeken te missen hebben. Maar met vriOoedigheid
gezegd: een stapels tijdschrilen of jaarboeken van
allerhande genootschappen, een cnnoozele v rijsboekjes uit de kinderjaren, die men bi' deze gelegenheid
gretig zou willen kwijtraken. Ernstige boeken zullen
gaarne ontvangen worden door het Secretariaat van
Groep Belgie, 20 Spiegelstraat, Gent, en door ens
Secretariaat voor Belgisch Congo: Eerw. heer J ulius
u ten, Pastoor te Ramsel.
Bo
t3g

Postzegelafdeeling.
Bezendingen in dank ontvangen van: Mej.
Greta van Zijl, Stellenbosch, Kaap-Kolonie; mevr.
Van Drimmelen, Zeerust, Transvaal; J. Lourens, Rotterdam: oude Eng., Fransche: mooie ex.! •; Limo
van Gelder, ingenieur, Amsterdam; B. E Henriquez,
Curacao; Dr. M.Rudelsheim, Antwerpen.
Correspondente n. Als correspondenten meldden zich aan: Mej. Adriani, Ermelo, Transvaal; mej.
A. Athens, Boulevard, Velp, Noord-Nederland;Jozef Bex, San Thome; J. W. Hilbrander, 12 Krelagestraat, Haarlem; G. van der Feen, Hoogstraat 244 a,
Wageningen; mej. Gerardien Obreen, Secretaresse j ongelieden-Afdeeling Alkmaar en Omstreken; R. Perret
Gent% firma Kuipers, Perret & Co., La Guaira, Venezuela.
Een ernstig woor d. Wij hebben met aandrang verlangd, de sedert 1 j uli an bare Nederl.
0.-I. postzegels met opdruk JAVA cf BUITEN B1-3ZIT, zoo spoedig in zulke groote hoeveelheid mogeWk. Wanneer de markt nog niet overvoerd is met een
nieuwenpostzegel, dan is er goed geld van te maken; later worden de lagere waarden schier waardeloos.
Nu werden met den eersten opdruk voorzien alles
samen 18.213.000 postzegels van de verschillende waarden, met den tweeden 12.092.000. Bij eenige welwillende deelneming van de leden van 't Verbond konden ons na 3 maanden wel al eenige van deze
30.000.000postzegels bereikt hebben. Tot heden ontvingen we behalve een enkel zegeltje op Ons Volk sbestaa-n en op Soerja Soemirat geen enkele van die postzegels. Op zeer ruime deelneming
kan onze Postzegelafdeeling zich dus tot heden tee
bi' de 12,000 leden van 't Verbond niet verheugen.
Is 't dat men de liefhebberij van het postzegelverzame en als te beuzelachtig "teschouwt ? Wel, wat meet

dat iemand kunnen schelen als deze onschuldige Letheb1-7erij aan onze Afdeeling zeer veel goal geld kan
opbrengen bi' ruime deelneming ? En van dat goed
geld kunnen we ook zoo goed gebruik maken: bi liotheken in 't Walenland en in Congo oprichten, bestaande aanvullen; Vlaamsche ziekenbeurzen in 't Walenland steunen en oprichten; Vlaamsche leergangen
voor volwassenen in 't Walenland inrichten: er is
nog zOOveel goed werk te doen, dat slechts met splint
te verrichten is. En dit —gebruikte postzegels — is
nu geld dat men ons verschaft, zonder dat het iemand
iets kost, dan de moeite om ze ter zi,"cle te le en.
Slotsom: we zien be eerie uit naar J AVA'S en
BUITEN BEZITS en t lijven nog altijd ho pen, dat
de deelneming bi de Verbondsleden over de wereld
ruimer zal worden.
H. MEET,
Secretaris Groep Belie.
20 Spiegelstr., Gent.
N. S. Zendingen worden ook aangenomen door
het Kantoor A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg draagt.

ZUID-AFRIKA.
Hollandsche voordrachten in Zuid-Afrika.
„Er waait weer een Hollandsche wind over Zuid„Afrika en zoo'n kunstreis is bovendien een krach„tig propagandamiddel voor het Hollandsch" waren
de woorden van den heer H. J. Pouts= te Bloemfontein, na of loo van onze uitvoering aldaar, waar
bijna alle ministers en parlementsleden aanwezig
waren.
Tot onzegroote spijt was President Steyn om gezondheidsredenen verhinderd ; maar hi' zond het vol.gend telegram aan den voorzitter van onze commissie voor den Vrijstaat, den heer J. C. C. Kampfraatli:
„Wil zoo goed zijn mine groeten over te oren„gen aan mej. Truus Post en den heer Arbous en
„hen mijn leedwezen te kennen geven, dat wegens
„mijne gezondheid mevr. Steyn en ik hedenavond niet
„tegenwoordig zullen kunnen zijn".
Na afloop van onzen avond zeide een parlementslid ons, dat hi' zoo graag en tot elken prijs het
„hoog-H011andsch" Wilde leeren, zooals hij dat van
ons hadgehoord. Dit hoorden wij telkens van Afrikaners in Transvaal, zoowel als in Vrijstaat en Kaap.
De burgemeester van Krugersdorp, de heer Van
Blomthestein, verklaarde: „Als u nog een week hier
„blijft, dan spreken we hier allemaal hoog-Hol„landsch".
Al deze uitspraken, waarvan wij hier maar enkele
aanhalen, toonen wel duidelijk de diepgewortelde
liefde voor het Hollandsch. Met welk een innige aandacht luisterden bijvoorbeeld de Kapenaren naar onze voordrachten.
„Ons vind die Hollandsche taal toch so baje mooi",
zei een bejaarde dame aan de Paarl. Een andere
vroeg ons om voor goed te blijven in Afrika; terwijl Prof. W. J. Viljoen te Stellenbosch, dat „Athene van Zuid-Afrika", waar bijna tutsluitend nollandsch wordtgesproken, wilde, dat wij zouuen terug komen. Teen wij hem antwoordden, dat er nu
misschien ook wel anderen naar Zuid-Airika zouden
gaan, wilde hi' daarvan niets hooren. Hi' wenschte
o n s weer te zien. Dat teekent het hartehike karakter van den Afrikaner, die ens overal zoogastvrij
heeft ontvang,
en en ons overal zulk een schitterende
ontvangst heeft bereid in samenwerking met onze
eigen landgenooten.
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Holland is met Afrika vereenigd door een r and,
die hoe langer hoe sterker zal worden. hebLen
overal op onze avonden, die sfeer van liefde tot Holland en het Hollandsch om ons heengevoeld en het
heeft onsgedrongen om hun te laten hooren de mur
zikale almacht van het Hollandsch, dat in breede golving kan donde en of lieflijk zacht kan ruischen als
onze r eeken en rivieren door het milde weiland onder onze zilveren luchten.
Dergelijke kunstreizen zijn van cnbereken':aar belang voor de Hollandsche taal in Zuid-Afrika.
De Afrikaners hebben tot heden alleen Engelsche
tooneelgezelschaT pen gehoord , zij heb'_ en dus in het
Hollandsch of Hollandsch-Afrikaansch weinig of nooit
kunstgenoten. Zij moeten behalve de gewone
daagsche levensdingen, ook hoogere zieleaandoemngen in het Hollandsch hooren, zij moeted hooren hce
die taal kan weenen en smeeken, donderen en suizelen.
Zoodra het Afrikaansch even van den dagel kschen
sleur gaat, wordt het hooger en zuiverder Hcllandsch,
de intonatie wordt breeder; scherf e tegenstell_ng met
het korte, zakelijke Engelsch.
Een teekenend voorbeeld daarvan is wel „Die vlake" van J. Celliers. De beelden en de maat we
t
vanzelfgrootscher. Bij het voordragen van dit gedicht is het verschil in uitspraak niet zoo groot, het
is Hollandsch met een warmer klank als onder mvloed van degouden Zuid-Afrikaansche zon.
Wanneer een Afrikaner, ook in de Kaapkolonie (die
nder
toch al meer dan honderd jaar
o Engelsch bestuur
dan klinkt dat bijna als Hoog-Hollandsch.
5taat), b ill dan
De tranen sprongen me in de ocgen, then ik een
kosthuis te Klerksdorp, een oude vrouw zoo hcorde bidden in het Hoog-Hollandsch. En toen zij vertelde, hoe ziju graag Holland zo willen zien en dat
zij zooveel van het Hollandsch teen kreeg ik
een gevoel of ik bij een bloedverwant zat, die ik in
jaren niet had ontmoet.
Wordt een Afrikaner, die door ziin zaken met Engelschen gewoon is Engelsch te spreken, flink kwaad,
ware aard
eens weer boven, dan
dan komt zijn
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spreekt hi' Afrikaansch. Bidt hij of Fraat hi' met zijn
meisje, kortom wordt hi' zichzelt, dan spreekt hij
Afrikaansch. Het Engelsch is per slot van rekening
een vreemde taal voor den Hollandschen Afrikaner.
In Pretoria bEgonnen, hebben wij tien do en
van Transvaal, in drie van "1 ransoranje en in zes
van de Kaap voordrachtavonden gegeven. Onze kunsttocht is wel in een heelgunstigen t.,d gekcmen.
De KaaFsche briefschrijver van de Nieuwe Courant zegt dan ook: „Geen beteren tisd had men de
„laatste tien jaren voor zulk een kunstreis door Zuid„
Afrika kunnen kiezen dan deze; de gouvernementen
„zijn sympathiek voor het Hollandsch; meer dan
„40.000 EngelschsTrekenden zijn in 1 ,106, 1907 en
„1908 vertrokken (eergisteren weer 2E0 volwassenen
„en 100 kinderen), wat merkbaar is in de omgangs„taal. Geen betere kunstenaars haaden kunnen ko„men dan mej. Truus Post en de heer Gërard Ar„bous — dat is alter opinie en vooral van hen, die
„direct werken aan den opbouw van net Neder„la ndsch onder hun stamverwanten".
Wij kunnen mat voldoenin g op deze kt nstreis terugzien. Wij hebben naar krachten bijgedragen tot
den opbloei van het Hollardsch, wij hetben veel
vriendengekregen en veel succes gehad, zoowcl bij
It-2tpubliek als in de Afrikaansche en Lngelsche pers.
Wij ho en dan ook in de gelegenheid te zijn
aan den wensch- van hetFubliek der drie kolonien
om spoedig weer te keeren, gevolg te kunnen geven.
Amsterdam.
GERARD ARBOUS.
Afdeeling Kaapstad.

Het bestuur der jongste Zelfstandige Afdeeling is
als volt samengesteld:
J. E. Vixseboxse, voorzitter; J. P. L. Volsteedt,
onder-voorzitter; F. W. Hesse, penningmeester; M.
Wartena, le secretaris; J. Kofoed, 2e secretaris; J. H.
H. de Waal en de dames mevr. Loopuyt—Maas en
me'. 0. van Oordt.
Den heer J H. Hofmeyr is het eerelidmaatschap
aangebcden.

Te Johannesburg is het Koninginnefeest met groote opgewektheid gevierd. De feestelijkheden waren verdeeld over drie
dagen, 29, 30 en 31 Augustus. De . eerste was voor de kinderen. Toen werd er een Wilhelminaboom geplant, van Welke
plechtigheid bovenstaande foto een afbeelding geeft. De dame met de schop in de hand is Mevr. Thomson, de vrouw van
den burgemeester, achter haar staat Dr. D. C. Endt, waarn. consul.
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Het consulaat-generaal te Kaapstad.
Zou het consulaat-generaalschap der Nederlanden
te Kaapstad er ten slotte toch nog aan moeten gelooven ?
De minister van buitenlandsche zaken heeft op de
begrooting weer het voorstel ge racht om LuidAfrika slechts een consulaat-generaal te houtten, en
wel te Pretoria (niet, als vroeger is voorgesteld, te
Johannesburg, en wij verheugen ons daarover). Het
consulaat-generaal te Kaapstad zou dan verlaagd warden tot een consulaat.
Hebben dan al die stemmen, die pleitten voor het
behoud van het consulaat-generaal in de hoofdstnd
de Ou K lonie,
van' onze oude kolonie, van den
o
van
sten der Zuid-Afrikaansche
rootsten en aanzienlijk
g
staten, zich tevergeefs verheven ?
Wij hopen nog op de Staten-Generaal, dat die dat
behoud verzekeren. Als het om het geld is, laat dan
de bezoldiging wat de minister voorstelt. Wil
men bepaald, dat een consulair ambtenaar over heel
Zukt-Afrika ga, het zij zoo! De consul te Kaapstad
hebbe dan alleen den persoonlijken tile! van consulgeneraal. Dan al ten minste met bij officieele gelegenheden de vertegenwoordiger van Nederland te Kaapstad achter wordengesteld bij de ettelijke consulsgeneraal die er van andere staten zijn. Lou 't niet
smadeliik wezen, dat Nederland in de oude Ka a pstall
een vertegenwoordiging van lager rang had dan van
verscheiden landen, die het land veel minder na staan?

OOST-INDIE
Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad
van Juli 1908.
In de Groepsvergadering, gehouden op 7 juli,
werd, onder meer, de samenstelling van een vast
werkplan ter sprake gebracht; daarin zouden op te
nemen zijn: Volksopvoeding, Weerbaarheidsgedachte,
Vlootvereeniging en Vereenvoudigde Spelling.
In verband met een paar groote vorderingen op de
Groep, werd besloten den secretaris-penningmeester
uit te noodigen een overzicht van den stand der geldmiddelen tegeven.
In eenvolgende vergadering zouden, dat werkplan
en datgeldelijk overzicht nader besproken worden.
Tot nieuwe bestuursleden werden verkozen de heeren: J. A. M. Bron, Mr. A. C. H. Graafland, M.
Middelburg, J. W. Roessingh van Itterson en H. J.
Vermeer.
In de bestuursvergadering van de Afd. Batavia,
ehouden op 19 Juni werden de voorstellen van den
g
heer H. A. Kooij, b etreffende de Volksleesgezelschappen besproken, waarvan de uitslag is te vinden in
et Juni-nr. van Ons Volksbestaan en, verkort, in het
h
Augustus-nr. van Neerlandia.
***

In Dr. Prick van Wely's VIIde nummer: „Indie
alslitterair wingewest" wordt aangetoond, dat de inlands pantoe n, als dichtvorm, navolging heeft
gevonden niet alleen in Nederland, maar zelfs in overig Europa; dat trouwens in Duitsche liederen een
aarmee overeenstemmende vorm reeds bestond, v6Or
d
dat de maleische pantoens daar bekend werden, dat
zelfs in Fransche boeken over versificatie de males
pantoens met de regels voor dezen kunstvorrn worden behandeld.
Als Nederlandsche beoefenaars — hoewel later dan
Duitsche, Fransche en Engelsche — van dezen dichtvorm worden genoemd Helene Swarth, Louis Couperus (in zijne Orchideeen) en Pol de Mont, terwijl de

„Groet aan P. J. Veth" „Insulinde" door Boele van
Hens)roek als voor:;eeld van Nederlandschenpantoenvorm in haargeheel wordt aangehaald.
***

In de Javabode van 25 Juli kwam „een Hollander" met kracht op teen eenige beschouwingen van
Ovantee in dat blad van 21 Mei t. v.geuit en die er
ap neer kwamen dat het gevaar 't welk NederlandschIndie vanJapansche zijde bedreigt niet zoo groot is,
als sommigen meenen; Japan is in de eerste tijden
niet bij machte met kracht op te treden en zoo al,
dan zullen andere mogendheden ons wel helpen.
„Een Hollander" wees nu op het gevaar van het niet
kunnen handhaven onzer neutraliteit en op de weinige kans dat andere Europeesche mogendheden — al
zouden zij daartoe ook al geneigd zijn — in sta g t
zullen wezen de Oostersche macht, ter wille van onzen Archi in bedwang te houden. Slechts N ederland is de eenige turapeesche
mogendheid, die in staat is zijn geheele vloot naar Oost-Azie te zenden;
en die vloot, vereenigd met andere Europeesche hulp,
kan een macht zijn, waarmede rekening te houden is.
K(ooij), onder het hoofd „Stamleven — Weerbaar In die” deze weerlegging van Ovantee's mismoedige beschouwingen, uitvoerig aanhalende of besprekende voegt daar een krachtig woord tot opwekking aan 'toe en wijst op de Statuten van het Verbond,
waar die „streven naar versterking van ons nationaliteitsgevoel" en „naar optreden waar de Nederlandsche Stam kwijnt of bedreigd wordt", als doel, voor
oogen stellen.
„Laten we toch alle handen in een slaan, niet starendetaalzuivering en vreemde opschriften en gezellige avondjes, maar op dat groote streven, dat ons
voor en boven alles moet bezielen: „de verhooging
van de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen Stam".
„Het weerbaar maken van indie, maatschappelijk,
oeconomisch en militair moet op het programma van
werken komen".
„De richting van de opvoeding in het huisgezin,
de richting van de opleiding op de scholen moet in
de eersteplaats gericht zijn op het kweeken van goed
voorbereide Nederlanders, met een open oog voor
wat er ontbreekt en eene heldere overtuiging van wat
er noodig is, om te blijven, wat we zijn: Nederlanders".
„Zooals de „Duitsche Flotten Verein" heeft gewerkt,
om aan Duitschland een flinke macht ter zee teverschaffen, zooals Zwitserland en Japan hun jeugd opvoeden in zelfkracht, zoo moeten wij samen werken
om aan Indie in de allereersteplaats dat te verschaffen, wat het als „assurantie" teen vreemd geweld
noodig heeft, — een goede vloot".
(Uit deze aanhalingen is het teen en is de opwekking van K. voldoende te keen n. Als belangrijke
uiting eener strooming in Indie worden zij hier vermeld. Red. Neerl.),

R. v. I. wijst op het heuchelijke feit, dat de Hotlandsch-Chineesche scholen, waarvoor van
verbondswege indertijd zoo geijverd werd, thans tot
stand zijn gekomen. Welgestelde Chineesche onderdanen van Nederlandsch-Indie zijn nu in de gelegenheid om hun kinderen Europeesch schoolonderwijs te
verschaffen,gegeven door Nederlanders in het Nederlandsch. DeRegeering heeft de zaak flink aangepakt;
dat zij bij de Chineezen in goede aarde isgevallen,
blijkt wel uit het groote aantal aanvragen tot toe„Thans zijn er nog slechts scholen geopend op de drie hoofdplaatsen van Java en te Makassar, maar de bedoeling is, dat ze overal zullen
worden opgericht, waar zich een voldoend aantal kinderen aanmeldt.
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De vraag is alleen of er genoeg onderwijzers
onderwijzeressen beschikbaar zijn. Is dit niet het geval — en daarvan zou de Indische Regeering zeker
geen verwiit kunnen worden gemaakt — dan zal er
met het stick en van meer scholen wat gewacht moeten worden".
de kinderen van niet-welgestelde Chineezen
Voor
bestaat nu ook meer gelegenheid tot het ontvangen
van onderwijs van Staatswege, daar ingetrokken is de
bepaling dat Chineesche kinderen slechts dan tot de
openbare lagere inlandsche scholen mogen worden
toegelaten, wanneer alle aanvragen tot claatsing van
gd. En, daar het op die
inlandertjes zijn ingewilli
inlandsche scholen gegeven onderwijs beslist voldoende ma worden geacht voor de groote massa der
kleine Chineezen, bestaat er dus reden tot dankbaarheid jegens de bewindslieden, die het Chineesche onderwijs-vraagstuk op zoo flinke wijze hebben opgelcst.

dat vroegere berichten tent verduitsching der 13atah's nu wel geheel tot het verledene zullen behooren; 20 . van deze geachte zijde, waar door herhaalde aan akin met het binnenlandsch bestuur juist geoordeeld kan worden, nu eens niet op minder aangename wijze over de N.-I. Regeering gesproken wordt;
en 30 bliikt hoe hoog en hoe verlicht de Rhijnsche
Zending de haar zelve gestelde taak opvat.
Voor die weldadige aanrakingen en samenwerking
tusschen zending en bestuur ma voorzeker den, helaas overleden, Resident Welsink voor een zeer groot
deel dank gebracht worden. Red. Neerl.),

INGEZONDEN.

olf
De Rliijnsehe Zending op Sumatra.
In de„Reformite Kirchen Zeitung” *) van 16 Aug.
j.l. (No. 33) , komen zeer belangrijke mededeelingen
voor, over het werk der Rhijnsche Zending onder de
Batah's. Vooral een besluitgenomen in de vergadering der Rhinsche zendelingen van 12 tot 19 Febr.
gehouden te Si Poholon (Batahlanden) , ma wel onder de aandachtgebracht warden.
Wij vertalen het een daarover in het blad gezegd
wordt:
„Van bizonder gewicht is ook nog het besluit tot
het oprichten, in Si Lindoeng, eener school waar alle vakken met behulp van de Nederlandsche taal onderwezen zullen worden (mit hollandischer Unterrichts sprache). De vergadering werd daartoe genoopt
door de bestaande strooming onder de Batah's, die
naar meer ontwikkeling verlangen. Op zich zelf is
dit een verblijdend teeken, al zullen daarbij ook menige minder gewenschte verschijnselen , voor den dag
komen.
Aan dit verlangen naar ontwikkeling moet de zending tegemoet komen, indien zij hare taak, welke
haar door den tegenwoordigen stand der zending
wordtgesteld,
niet miskennen wil".
Verder zij medegedeeld, dat op die vergadering,
waar 42 van de 50 in de Batahlanden bescheiden zendelingen tegenwoordig waren, bleek, dat er nog heom detmest
hoefte bestond aan 4 nieuwe krachten ,
noodige plaatsen te bezetten en de belangrijkste en
meest dringende nieuwe lannen op touw te zetten.
Volmondig werd erkend, dat — hoe verscheiden de
taak der N.-I.Regeering en die der zending ook
zij — in vele zaken beide hand in hand gingen; dat
de zending veel aan de Regeering te danken heeft,
dat deze en vele harer ambtenaren de zending als
medearbeidster aan . de opheffirg des yolks met open
armen begroetten, en dat de Regeering veelal .gemakkelijk baan maakte aan de zending en haar vele
moeieliikheden hielp overwinnen.
Degeheele vergadering erkende, dat de Nederl. Regeering aan de Rhijnsche Zending groote belangstelling toonde en menigen telangrijken dienst bewees.
Niet onvermeld mag ook blijven, dat de zendelingen 't er alien over eens waren , dat ook
k de ontwikkeling der Batah'sche vrouw van het grootste belang
moet worden geacht, omdat in hare handen het grootste deel van de kinder-opvoeding lit. In twee gemeenten PeaRadja en Lagoeboti ziin zusters aangesteld, die de ontwikkeling der vrouwen en meisjes
zich tot taak hebben te stellen. Meer kon voorshands
niet wordengedaan.
(Metgroote ingenomenheid maken wii melding van
deze gunstige mededeelingen, cmdat 1 0 . daaruit blijkt,
*) Uitgegeven te Neurenberg.

Nederlandsche Toonkunst.
Een oproep.
Het is een verblijdend verschijnsel dat men ten
onzent meer en meer begint in te zien, dat er Grootn wier muziek een
Nederlandsche toondichters zij,
eigen Nederlandsch karakter dra g t 7 en wier naam
als kunstenaars toch niet . achter staat of hoeft te staan
bij dien van zoovele Duitsche en Fransche komponisten
waarmede men bij ons meer of min hoog
,
pleegt te loor,en. De tijden zijn gelukkig alwel voorbij, dat het zingen van Hollandsche liederen op concert of maziekfeast minder passend werd geacht, maar
hef komt nog altijd te vaak voor, dat zonder noodzaak — ook door onzeegaatdste zangers en zangeressen — het Nederlandsche lied wordt achter
bij buitenlandsche komposities. Te toonen wat Nederland en Belgie in vroeger en nieuwsten tijd van nationate komponisten kan aanbrengen — thans nu gelukkig het beset van een eigen muziekuiting levendiger is geworden en groeit met het jaar — zie daar
waartoe de Nederlandsche komponisten van Noord en.
Zuid met het Algemeen Nederlandsch Verbond kunnen ntdewerken. Onze toondichters toch wij herhalen hier den oproep reeds in de muziekbladen geworden uitgenoodigd van wat zij het beste
daan
hebben in druk of handschrift voor zang (liederen,
duo's, trio's, kwartetten), te zenden bij den heer
Bernard Zweers vOOr 15 Nov. a. s. Een 4-tal bekende zangeressen en zargers zal dan het gemeenschappelijk uitgezochte werk voor de leden der Afdeelingen
van het A. N. V. tengehoore brengen. Mr. Van
Leeuwen beast zich met de piano-begeleiding, terwiji
de heer. Zweers bereid is gevonden om voor de uiting een inleiding tot de Nederlandsche toonkunst
voer
an onze dagen te even. Deze liederavonden zullen
v
in Januari 1909 beginnen, de eerste maal voor de
Afdeeling Haarlem, wier bestuur door persoonlijke
omstandigheden het voorrecht had aan den voortgang van dit nationale plan zijn diensten aan te
bieden. Aldeelingen van het A. N. V. die tot zoo een
eadigd zijn, willen zich wel met de
liederavondgg
Afdeeling Haarlem in verbinding stellen, of zich wenden tot Mr. Herman van Leeuwen te Amsterdam
(Van Breestraat 43) ; In de meeste gevallen zal men
met een vriendelijke ontvangst en aanbod van reisgelegenheid en (zoo noodig), overnachting kunnen volstaan. Het belangelooze streven naar grooter Heide
tot en waardeering van echt Nederlandsche muziekuitingen, heeft er onze dubbele waardeering om.
Het Bestuur van de Afdeeling Haarlem en
Omstreken van het A. N. V.
Haarlem) 3 October 1908.
***
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Voor een Liederboek,

dat binnenkort terperse zal gaan, worden nog gezocht:
1 0, muziek en volledige woorden van:
'k Ben Fier en trotsch, als ik de kleuren
Van 't oude Neerland wapp'ren zie;
20 . evenzoo van:
Wil men 'tgeweer gaan laden,
Men knielt cf let
g
zich neer;
Of in een staande houding,
Zoo laden wij ons geweer.
Halle
hallo, bij ons gaat alles zoo.
,
30 . evenzoo van het lied op Van Speyk, waarvan
ieder vers eindigt:
Van Speyk deed meer, hi' oferde zijn Leven;
Hi'j stierf met roem voor vorst en vaderlana!
40 evenzoo van het Weerbaarheidslied, waarin
voorkomt:
Wij zijn weerb're mannen,
Weerb're mannen, wEerb're mannen,
Wij zijn man:en van de weerbaarheid.
50 . Een voor alle Amst. rceiers ruikbaar rceilied
— voor alle Nederlandsche, is 66kgoed!
60. Een voor alle Nederlanders ruikbaar schaatsenrijderslied;
7°. Een kaatserslied in 't Nederlandsch;
8°. Een korfballied.
5-8 behoeven niet op bekende wizen te staan; er
be hoeft zelfs in 'tgeheel een muziek bij te
Dr. W. ZUIDEMA,
Wyttenbachstr. 18, Amsterdam.
tIg

van den Zeilwedstrijd te Sneek.
Naklank
Neerlandia, dat zich altijd beschikbaar stelt, telkens,
wanneer hetgeldt Nederland's belangen te steunen,
had ook in het Juni-nr. eene aankondiging opgenomen van het Sneeker hardzeilen, door den heer dr.
Th. Dokkum zoo aantrekkelijk beschreven, da. mij de
g reis te ondernemen om dien
lus t bekroop de lane
wedstrijd te kunnen bijwonen. Laat ik maar van den
beginne af ze en dat ik rnijn geld niet weggegooid
he) en dat ik nooiT berouw van mijn tocht le zal
hebben.
Dank zij de bereidwilligheid van den heer Dokkum
(waarvoor ik hem hier nogmaals mijn dank betuig)
was mij ees uitstekend onderkomen voor twee nachten voorbehouden in het op die dagen van vreemden
opgepropte stadje Sneek en waren alle feestelijkhethn
mij tcegankelijk gemaakt. Die aftccht van die honderden mooi versierde zeilbootjes van Sneek naar de
Meer, waar de wedstrijd plaats vond, die drukte, die
leut en dat gewemel rond de plaats van evaart, dat
heerlijke gezicht op de Meer zelf en het meer dan
sprookjesachtige van den goed bezetten dansvloer op
het eiland-feestterrein, waar de jonkheid zich deftig
vermaakte, dat alles zal nog lang frisch in mijn geheugen blijven als eene zoete herinnenng aan mine
reis naar Friesland. Daarom is ook mijn een antwoord aan al wie me vraagt hoe me die reis in het
van Nod-Nederland
bevallen is Oa er
or
Noorden
been, land, y olk, beschavirg zifn er zoo almachtig
verschillend van de onze, zoo typisch, dat uwe reis
u geene ontgoochelingen zal berokkenen.
Terloops zij hier ook dank gebracht aan den heer
Mr. H1 mans te 's Gravenhage, die mij door herhaald
schrijven, volledig inlichtte omtrent mine reisplannen
en de aanbevelingswaardigste adressen meedeelde van
hotels en kosthuizen.
ERN. VAN SOEST.
Ha sselt (Belgie), Sept. 1908.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Van eten en drinken.
Nederland is cen schoon land. Dat hebben in dezen
langen zomer weer vele duizenden ondervonden, die
al wandelende of op de fiets, in de tuf, met de motorboat, roeiende of zeilende een stuk van ons land
hebbengezien. Wat een rijkdom aan hoot is er nog,
in bosschen en lanen, fangs de we en op buitens en
op bcerenerven! In hceveel streken is de bouworde
nog een wellust voor het oog! En waar ter wereld
vindt men zulke luchten! Acht maanden laneg
,heeft
een Hollandsch artiestgezeg,
d heb ik in Italie elken
avond naar een Mown zonsondergang uitgezien,
mar er kwam ergeen.
De toerist kan aan het schoon van het Hollandsche
en aan het Geldersche landschap — cm deze twee
in het algemeen als de groote soorten te nemen —
ziin hart ophalen; maar aan eten en drinken niet. En
dat zijn din en die er bij het leven in de open lucht
en de fiksche beweging van het lijf terdege op aan
komen. Welnu, de eel- en drinkgelegenheden voor
den toerist zijn, de uitzonderingen niet te na gesproken, in ons land cnvoldcende.
De Hollandsche keuken ? Geen kwaad zij er van
gezegd! Het middageten is, ook dorpsherbergen,
vaak kostelijk; misschien wat zwaar en zonder veel
afwisselirg, maar deugdelijk van samenstellirg en goed
toebereid.
Al wat er echter aan brocd en bij het brood.
wordt orgediend, is poover. Nog troont in vele gelegenheden als alleenheerscher de kadet; met zelden
de kleife kadet. Dezelve met kaas of rood vleesch belegd is veelal de eenig-e kost, die te krijgen is. Wat
is er buitenslands, aan de stations, in dorpsherbergen
of toeristhotels, in Westelijk en Noordwestelijk Europa dikwijls veel meer keus, wat wordt het er smakelijker opgediend, wat schappelijker prijzen eischt men
er ook! Vraag het hun b.v. die in Noorwegen en
Zweden hebbengereisd.
Een andere tekortkoming: Het is hier een land van
vruchten. Men eet tegenwoordig ongelijk meer ooft
dan vroeger. Maar wat is er in logementen of koffiehuizen of aan de stalionsmoeilijk aan te komen! Het
is er niet of slecht engemeenlijk veel te duur. Nu in
deze maanden Se temper en October de fruithandel
met de druiven haastgeen we weet, terwijl men in
goede vrochtenwinkels u tmuntende druiven kan koopen, voortreffelijk van uiterlijk en smaak, voor een
kwartje het pond, en wel minder, werd er aan het
station van eengroote stad fangs den trein een tros
druiven, wegende naar schatting ruirri een pond
— eengroote tros dus, maar in dezen zomer niets
zeldzaams — of laat ons maar ze en twee pond,
wat hi' stellig niet woog, druiven die er niet bizonder fraai uitzag,
en te koop aangeboden voor een
daalder: met het derde van die som waren ze ruim
betaaldgeweest!
De dranken! Wat men u in de buitenherbergen b.v.
als 1; m)nade voorzet, getooid met den naam van verschillende vruchtensappen en gedost in schitterend
geel of rood, smaakt al te zeer naar de apotheek.
De thee! Langzamerhand begint men er nu achter te
komen, dat thee niet lang trekker mag: eenige minuten, — het verschil naar 't soort, en veletheehandelaren lichten er tegenwoordig hun klanten over in.
Waar kan men echter in kleine engroote steden, tot
zelfs in degrootste koffiehuizen — alweer zeer enkele, ook eenige fheehuizen en banketbakkers, uitgezonderd — verschgezette thee kOgen ? Men geeft u,
watgij ook vraagt, thee, die al uren, misschien den
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Buitenhaven — Kampen (Overijsel).

Oud-Saksische boerenwoning (zoogenaamd „loshuis" ) bij I ichtenvoorde (Gelderland).

Afar? kken van platen voorkomende in den nieuwen Dagkalender
„A Tr F,7LANDIA" , uitgave La Riviere
Voorhoeve,

Amsterdamsche Veld (Drente).
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heelen dag opstait. In En eland krijgt men overal,
tot in de kleinstegelegenheden, zijn thee nieuw gezet;
in Belgie al op vele plaatsen, ook buiten de eersterangsgelegenheden. Elders misschien ook.
Voor de leiding van groote hotels, die men in ons
land inricht, laat men veelal Duitschers of ZwItsers
overkomen. Dat is goed. Het hotelwezen is nit den
aard het eerst in bloei gekomen in landen, waar de
groote stroom van reizigers hen gaat. Al de nieuwigheden, die men toepaste, alle gemakken die men uitdacht, om 't den reiziger aangenaam te maken, men
moest die hier van anderen leeren. Later zullen wij
't zelf wel afkunnen.
Maar er moest hier ook aan de logementen en restauraties op het platteland, in kleinere steden en op
groote, veelbezochte dorpen — de anderen zien 't
dan wel al — een cursus wordengegeven, van wege
kookscholen of hotelhoudersverbond of door restaurateurs van binnens- of buitenslands — door wandelleeraars, die in zekeren zin den boer opgingen, omaan
te geven, wat er alzoo aan brood en toebehooren
gemald(elijk en voor niet te veer geld te leveren is;
en hoe 't wat smakelijk wordt opgediend; en wat voor
dranken er zoo al zijn — smakelijke, echte vruchtensappen b.v. — hoe men thee, kotfie, sjokolade moet
toebereiden; hce men aan vruchten kan komen. En
zoo voorts.
Zou 't niet iets wezen voor den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, die al zooveel goeds
voor het toerisme heeft gedaan ?
En dan konden de Hoogmogende Heeren leden van
de Staten-Oeneraal ons yolk verpli chten met een straife
wet tegen het vervalschen van levensmiddelen, waardoor er glom zuiver meel in het brood zou gaan, er met
boter, thee, cacao, suiker en jam, limonade en wijn
en veel andere din en niet zoo brutaal zou worden
geknoeid,
nu nogals
geschiedt voor vaderland en vorst
we g. Dan zou de toerist, die vaak maar toetasten
moet bij al wat men hem voorzet, er beter bij varen.
En ons schoone Nederland zou voor den reiziger,
wa de as en fietser en tuffer en al wie van hun
den
geslacht zijn, ook een goed Nederland worden.
Want ondanks de overvloedige ontbijttafel en het
weelderige middagmaal, d ie men in vele van de logementen in de provincie vindt, en ondanks de voortreffeli,ke eetwaren en kostelijke vruchten en gcede
dranken, die er in ons land worden voortgebracht en
te krijgen zijn, als men er den we weet en den
tijd heeft ze te halen waar ze te vinden zijn, voor
den reiziger is het hier in eten en drinken over het
geheel nog armeNk gesteld.

Nieuwe woordengevraagd.
De velocipede verscheen en de Nederlandsche taal
de een van boven
werd er twee woorden door rijker,
of gegeven, de ander van onder op gekomen: rijwiel
en fiefs, met wielrijden en fietsen en andere alleidingen meer.
De automobiel hield zijn intocht, en naast auto laat
reeds het voor Nederlandsche ooren vertrouwelijker
inkende to met het werkwoord tuffen zich hooren.
kl
Is er al een ander woord voor motorboot ? Maar
als dit niet noodig blijkt, hoe drukt men kort uit, dat
men met een motorboot er ens heen is gegaan ? Men
ze t, als de refs met een stoomboot geschiedde, b.v.:
wij stoomden de Zuiderzee op. Maar hce met een motorboot ?
Dezer dagen zijn de berichten over de vliegii roeven
van de gebroeders Wright, van Farman, de la Grange en anderen niet van de lucht, maar hoe zullen
wij hun toestel noemen ? Aeroplaan, zeggen de volken met een Romaansche taal, en wij polyglotte NederLanders hebben het aanstonds overgenomen. Maar al
gauw kwamen Nederl. woorden te voorschi:'n, dikwijls
alleen alsprodballonnen opgelaten. Men schrijft over
het vliegtoestel, zelfs vliegstel; of, overeenkomstig het
woord vaartuig, van vliegtuig. Anderen, minder aan

de vliegbeweging, van de wentelende luchtschroeven,
denkende, dan aan het zweven op de met doek overtrokken ramen, schrijven: zweeltoestel of zweeftuig.
Vlieger, dat het luchtgevaarte bondig zou kenschetsen,
kunnen wij niet gebruiken, omdat het woord voor
ons iets anders beteekent. De Friezen alleen, die,
evenals de Duitschers, een vlieger draak (Drachen),
noetnen, zouden evenals de Duitschers het vlieg- of
zweeftuig een vlieger (flieger) kunnen noemen; maar
het zou voor andere Nederlanders verwarring geven.
Wij moeten maar afwachten welk woord in den.
volksmond zal blijven. Misschien een van degenoemde, misschien een heel ander.
Onlângs vroeg in het Sportblad een schrijver om
een goed Hollandsch woord voor „trainer" en „coach",
— in ditgeval bij het voetbalspel. De „trainer",
moet men weten, is de man die, in En eland het
toezicht houdt op de levenswijze van de athleten, ook
wel op hun oefeningen; maar de „coach" is eigenlijk
de man, die het fine van de kunst verstaat en de
hoogere leiding geeft; die zegt hoe ze doen moeten.
Vooreerst, dunkt ons, hebben wij in het iNeuerlandschgeen behoefte aan twee woorden, die . beider
werkkring uit elkaar houden. Men doet het hier bij
de sport gewoonlijk zonder ,,trainer" en zondef
coach"af;
af of op zijn best is er een man, die zich
„
met de leiding en het toezicht Leide belast. En waarom
zou men dien niet noemen met den naam voetbalmeester, roeimeester, cricketmeester, al naar de sport,
waarin hi' les geeft ? In een brad zagen wij den
trainer" oefenmeester genoemd. Ook een woord, dat
„
overweging verdient.
Met dat al is 't te waardeeren dat er in een sportblad omgcede Hollandsche woorden voor een paar
Engelsche benamingen wordt gevraagd, al gebeurde
het in een artikel, dat nog een aantal Engelsche woorden t evatte hoewel er reedsg-oede Hollandsche voor
bestaan.

Uit Suriname.
Studief o n d s. Nu de aandachtgevestigd is op
den candidaat S. F. Duurvoort, voor wiens uitzending stappen worden gedaan, is de wensch uitgesproken, het put liek te doen kennis maken met eenig
werk van hem. De aandacht daarvoor vier op eel'
door hem ingeleverd opstel over De Ruyter, waarvoor destijds vanwege het Alg. Nederl- Verbond een
wedstrijd was uitgeschreven. Het opstel van den yiptienjarige werd m-±t den eersten prijs bekroond, welke
Duurvoort uit handen van Gouverneur' Idenburg mocht
ontvangen.
De uitzending van Duurvoort kan thans verzekerd
wordengeacht. Hi zal hier nog eenige maanden les
nemen in de doode talen, waarna men hem in de
vierde klasse van hetgymnasium hoot te kunnen
(Onze West).
krijgen.

Ongerechtvaardige klacht.
In het Sociaal Weekblad isgetoornd teen de Amsterdamsche tramkaartjes met Duitsche raadgevmg voor
teringlijders.
De secretaris der Afdeeling Amsterdam wren wij
inlichting vroegen, schrijft:
„Het Gemeentebestuur neemt op 2 wagens van lijn
10proeven met een systeem, waarbij het of even van
verschillende kaartjes zeer vereenvoudig-d wordt, en
gebruikt daarvoor nu de toestellen die in het Buitenlandreeds bestaan. Bevalt dit nieuwe systeem goed,
dan worden alle conducteurs voorzien van de daarvoor benoodigde toestellen, welke dan natuurlijk worden aangemaakt in onze taal. Het feit is dus heel onschuldig. Men ma het Amsterdamsche Getneentebestuur niet beschuldigen van uitheemsche neigingen. Er
zijn zelfs voorbeelden waar eigen nijverheid werd
voorgetrokken (b.v. bij het aanschaikn van nieuwe
trams) ten koste van belangrijke geldelijke offers".
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Zutphen.

Dr. Staring als taalzuiveraar.

Luit. E. Werner, I3eukerstraat, Zutphen, heeft het
secretariaat dezer Afdeeling hervat.

Bt i de herdenking van, den honderdsten geboortedag
van Dr. W. C. H. Staring, den bekenden landbouwkundige, is ook gewezen op zijn streven, om de geologie meer vrienden en beoetenaars toe te vceren en
a l onder den landbouwenden stand bekend
Naar voor
te maken.
Zijn eerste poging in dezen dagteekent van 1844,
then hi trachtte voor de vreemde geologische vaktermen passende Nederlandsche woorden in de claats te
zetten. inlet van zijn desbetreffend boekje toont
zijn streven de Nederlandsche taai als voerttug Van
wetenschappelijke gedachten hoog te houden met alleen, maar ook te ontwikkelen. Zijn meenmg uit hi;
aldus:
„Onze rijke taal Levert zoovele gelegenheden op om
woorden te vormen, dat het een taalkundige zwaar
kan vallen, om het betrekkelijk gering aantal kunstwoorden, waaraan de aardkunde Lehoefte heeft,
zuiver Nederlandsch over te brengen en evenwel dezelve ntet minder verstaanbaar te maken".

Stamverkeer.
De Vlamingen helpt en dezen zorner, dank zij de aansporingen en inlichtingendienst van het A. N. V. meer
dan vorige jaren Nederland bezocht.
Uit Gent alleen hebben zeker 300personen een
reisje door Holland gemaakt.

Germanismen.
Uit een schrijven van den heer J. J . van de Riviere te Napels:
Voor het streven van het A. N. V. heb ik steeds
veelgevoeld. O. a. lijkt het mij uiterst verdienstellik,
dat men zooveel heeft bijgedragen tot zuivering van
onze taal vangeheel overbodige Fransche woorden.
De door het Verbondgevoerde strijd teen onze
manegewoonte van vroeger om onze taal met Fransche woorden te doorkruiden is boven lof verheven.
Maar vreemd vind ik het tevens te moeten opmerken,
dat 't Verbond niet mat dienzelfden ijver te velde trekt
teen het steeds toenemende gebruik van Oermanismen. En toch zou die ijver teen
g
de Germanismen
zeker nog veel hardnekkiger moeten ziin. Want 't gevaar voor 't inburgeren van Duitsche woorden in.
onze taal is oneindig grooter dan van Fransche wcorden: Fransche woorden zal men wel steeds bijna onmiddellijk kunnen herkennen; Duitsche woorden „grceien in" — alleen al door de verwantschap van de
taal, Mogen andere invloeden (geesteitike, ceconomische enz.), buiten bespreking hliiven.
Best mogelijk ken ik mijn eigen taal niet voldoende
meer, na een verblijf van bijkans 10 jaar buLenlands
(waarvan omstreeks 6 in Duitsch taalgebied, Weenen
en 4 in Italie) maar tochgeloof ik nog veilig te mogen aannemen, dat ik mij niet vergis, indien ik in 't
Nederlandsch „Groote-Mogendheid" zeg, wanneer
„Het Vaderland" van „Grootmacht" spreekt en verderg e zicht op een hofstede te Bussum, waar „Onze (De ?), Kunst" „a a n zicht op een hofstede" schrijft.
De N. R.
R Ct. heeft 't over o„ m bouw" van huizen.
In een andere Hollandsche krant (ik kan mi l op het
oogenblik niet herinneren welke het was) kleedde
iemand zich o En is 't goed Nederlandsch, wanneer de schrijver van „
Onder de Menschen" in de
N.R. Ct. zegt „Maar die aanleg heeft op den drassigen polderbodem j a wat meer zorgen gekost
dan" enz.
Nog heel veel aanhalingen zou ik kunnen vinden
in kunstbeoordeelingen, wetenschappelijke tijdschriften.
In Neerlandia vond ik indertijd berichigeving uit
Leuven in een Vlaamsch
,
waarin het wemelde van
de Germanismen.

Belangstelling voor het stamverkeer in
Zuid-Afrika.
In De Boodschapper, tweewekelijksche uitgave onder redactie van den heer D. Krabman teJohannesburg, wordt de aandacht gevestigd op het streven
der Afdeeling Stamverkeer van het A. N. V. Het behoeft wel nietgezegd te worden, dat dit een krachtig middel is, om het stamverkeer te bevorderen, en,
de medewerking van onze stamgenooten LuidAfrika wordt dan ook zeer op prijs gestekl. Er blijkt
o. a. uit, dat men daar inziet, dat de afstand geen
bezwaar behoeft te zijn, om of en toe eens een tezoek te brengen aan bet „oude land". Mochten anJere bladen in Belgie, de Nederlandsche kolonien,
Zuid-Afrika of elders hetgoede voorbeeld van het
Zuicl-tAtrikaansche or aan volgen, dan houdt de Afdeeling (adres Javastraat 90, Den Haad zich aanbevolen voor toezending van een nummer van het Had,
waarin „Stamverkeer" is besproken.

Van den Nederlandschen. Boekhandel.
De heer W. P. van Stockum Jr. heeft een kort overzicht der organisate van den Ned. Boekhandel opgesteld, waaraan de volgende mededeelingen zijn ontleend:
In Nederland verschenen

in 11889989
//

1900
1901
„ 1902
1903
1904
1905
„ 1906
1907

/7

I/

Boeken en
Tijdschriften

Dag-, Weeken Maandbladen

2746
2c66
3011
2938
2914
3276
3756
3051
3347
3408

1026
1085
1090
1113
1115
1193
1271
1297
1372
1402

Het aantal boekhandelaren in ons land bedraagt 1650.
De Nederlandsche Boekhandel in Oost- en WestIndie heeft in de laatste 25 jaren eene groote uitbreiding gekregen. Er zijn thans firma's te Batavia, Cheribon, Semarang, Soerabaia, Soerakarta, Medan, l'adang., Palembang en Paramaribo.
Buitenlandsche boeken en tijdschriften, voornamelijk op latterkundig, maar vooral ook op technisch
hied nemen in zeer groot aantal hun we naar Ned.
Indie.
De uitvoerhandel bepaalt zich verder voornamelijk
tot zendingen naar Zuid-Afrika en enkele Staten van
Noord-Amerika. Er zijn thans Nederlandsche huizen
te Pretoria, Biurgersdorp, Potchefstroom, Kaapstad,
Grand Rapids, De Pere en Sioux Center.

Een goed voorbeeld.
Het Duitsch in Zwitserland neemt uit den aard licht
Fransch in zich op. Daar waakt een Deutsch-Schweizerische Sprachverein teen. Overwegende, dat er,
naast de krant,geen rooter verspreider van vreemde woorden is dan de handel, heeft die vereeniging
zich tot kooplui, winkeliers enz. gericht, met een
list van vreemde woorden, veelal in den handel gebruikt, met degoede Duitsche er naast, welke lijst
gemakkelijk in het kantoor kan opgehangen worden,
aan den wand of boven den lessenaar.
Op de list staat ook deze spretik: „De ,ontwikkeling en degelijkheid van een koopman herkent men
vooral aan de wijze waarop hi'' zich bij het doen van
taken uitdrukt. Verlang daarom van u zelf en uw ondergeschikten steeds een eenvoudig eh verstaanbaar
Duitsch (Hollandsch) en Vermiid .: zooveel mogelijk het
gebruik van vreemde woorden. Zeg of schrijf bx."
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En dan volgt een lijst van Fransche, Italiaansche
en Latijnsche woorden, met de Duitsche er achter.
Onder die Duitsche herkennen wij er met beschaming
vele, die onze Nederlandsche handelsmenschen in
hun eigen taal plegen te gebrutken.

Vlaamsche plaatsnamen.
Op het Letterkundige Con es te Leiden klaagde dr.
Rudelsheim uit Antwerpen er over, dat hi} dagelijks
een Nederlandsch dagblad ontvangt met een Nederlandsch adres,doch met den plaatsnaam Anvers.
Wij hebben bij een onzer groote bladen, dat in
Belie heel wat lezers telt, eens navraag gedaan, hoe
het met Belgische adressen doet. Wat we hoorden
komt hierop neer:
Het stelsel tot nu toegevolgd was om de adressen
zoo te drukken als ze door de inteekenaren waren op g
egeven, en die opgave was meestal in het Fransch:
Anvers, Gand enz., met de namen van ue straten
dienovereenkomstig. Eenigen tijd geleden was men
begonnen met de namen van Belgische steden zooveel
mogelijk in het Vlaamsch aan te even — het was
niet altijd volgehouden, maar men zcu er voortaan
scherper op toezien — men zat dan echter met de namen van straten, pkinen enz. De inteekenaren gavers
die bi'na altijd in het Fransch op. Met een vertaling
op eigen hand zou men telkens een verkeerden Nederlandschen naamgebruiken. Hoe aan de Vlaamsche
namen van straten enz. te komen ?
Wij wisten het ook niet. En nu vra en wij aan onze Vlaamsche vrienden: Zaidtgij niet een lijst willen
samenstellen van Fransch-Belgische plaatsnamen met
de Vlaamsche namen er achter, en daarbij vooral
(want er bestaan reeds woordenboeken met zoo'n lijst
van Fransche en Vlaamsche namen van steden, dorP enz.; de Vlaamsche uitgave van den spoorweggids bevat ze ook voor een deel), een lijst van de
Fransche en Vlaamsche namen van straten, pleinen
enz. in de voornaamste steden van Vlaamsch-Belgie.
Als men zoo'n lijst dan aan Nederlandsche kranten
toezond, zouden die hun Fransche adressen voor
gie wel veranderen. En in het handelsverkeer tusschen de twee landen zcu de lijst ook aan het
Vlaamschgoede diensten kuninen bewijzen.

Vervolg der Sprekerslijst.
13. Gerard Arbous en mevr. Truus Post, Hobbemakade 160, Amsterdam.
Deze door hun kunstreis naar West-Indie en
Zuid-Afrika bekende voordragers treden op in
Nederland en Belgie, zoowel gezamenlijk als alzonderlijk met tooneelstukken, fragmenten en verzen van oude en nieuwe dichters.
Uitvoerige voordrachtenlijst wordt op aanvraag
toegezonden.
14. Mej. Martha Gosschalk, Daendelsstraat 26,
's Gravenhage.
Verzen van oude en nieuwe Nederlandsche en
Vlaamsche dichters.
15. Mej. Branco van Dantzig, leerares in solozang
en spreken,
Rotterdam.
Over spreken en zingen.
16. Mej. Dr. C. C. van de Graft, Utrecht.
Vondels treurspel .Maechden; Maria-legenden
bij lichtbeelden naar Vlaamsche primitteven.
17. J. C. van der Grijp, Hollanderstraat 46, 's Gravenhage.
Letterkundige, ernstige en humoristische, voordrachten; Over Indie; Over Napoleon 1, beide
laatste voordrachten met lichtbeelden.
18. Hollands Lied,gemengde zangvereeniging, directeur J. S. M. Havermans,Rotterdam.
Uitsluitend nieuwe en oude Nederlandsche liederen en koorwerken a Capella.
10. Mej. Toos Hoog, sopraanzangeres, Malakkastraat 21, 's Gravenhage.

Voordrachten vangewijde en wereldlijke gedichten enprozastukken van Noord- en Luidnederlandsche schrijvers.
20. Emiel Hullebroeck,voordrager-zanger, Van Lokerenstraat 3, Ledeberg bij Gent.
Degeschiedenis van het Vlaamsche Volkslied;
Peter Benoit, leven, school en werken ; Het ouuVlaamsche lied, eigen liederen; Over Noordnederlandsche toondichters (deze voordrachi enkel
voor Zuid-Nederland); Vlaamsche Liederen-avond.
Treedt alleen op of in gezelschap van een bekenden zanger of zangeres. Steil zich ook beschikbaar een avond aan te vullen.
Elke voordrachtgaat vergezeld van de uitvoering van menigvuldige liederen.
20. L. Lambrechts,Kunstlaan 47, Gent.
Het moderne lied in Vlaamsch-Belie;
g
kinderliederen; Onze volksmuziek. (Alle voordrachten met uitvoering van liederen, welke gezongen worden door den spreker en begeleid door
mevr. Lambrechts).
21. Mej. Joh. van Peski, Koningin Emmakade 96,
's Gravenhage.
Verzen van moderne Nederlandsche en Vlaarnsche dichters.
22. Dr. Leo van Puyvelde, professor aan het .Kon.
Athenaeum te Gent.
Over den beeldhouwer Jul. Lagae, met lichtbeellen; AlbrechtRodenbach; Ons tooneel in de
middeleeuwen.
23. De beer en mevr. Regoor—Withaar, leider en.
werkend lid derRott. Onderw. Tooneelvereeniging, Vriesestraat, Dordrecht.
Voordrachtavond: Verzen, fragmenten uit tooneelwerken van olden en nieuwen ti-d.
21 Rotterda msche Onderwijzers Tooneelvereeniging.
Abele spelen van Lanselot en tsmoreit;
Wisktins tenaars en de Zwetser van Langendijk;
Vondels Jozef in Dothan; 't Mirakelsrel: Mariken van Nimmegen.
25. J. H. Tours, Luit. t. Zee, Marinewerf, Amsterdam.
De Caraibische Zee en hare eilanden, met lichtbeelden.
Treedt liefst Zaterdags op.
26. A. T. H. Heyting, Van Brakelstraat 86, 's Gravenhage.
Vondels Lucifer; Een sprookje en verzen van
verschillende dichters.
27. Mej: Sjouk Tigler Wybrandi, Noordvliet 15,
Leeuwarden.
Voordrachtavond.
Verbetering.
In de vorige opgaaf wend als woonplaats van den
heer Ach. Daled opgegeven B r u s s e 1, dit moet
zijn Br ugge.

Vraag om inlichting.
Wie kan het idiste adres meedeelen van:
B. Stofkoper, vroeger Ahorn All& 1 NowarvesNeuendori.
A. M. v. d. Stern, vroeger Teltowerstrasse 49 II L,
Berlin S. W.
P. Wouterlood, vroeger Kantstrasse 18, Rummelsburg b/Berlijn.
W.van Kregten, vroeger sergeant der, Infanterie
(Hoofdcursus), Kamen.
P
L. de Fouw, vroeger Jan van Nassaustraat 97, Den
Haag.
Eenige stukken,waaronder een verslag van de Koninginnefeesten te Rosario de Santa Fe, en een nieuwe lijst
van vreemdelingen, die Nederlandsch lezen, moden
we errs plaatsgebrek tot eenvolgend nr. blijven liggen.
Red.
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ORGAAN NIT ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
God het ver ider yolk sijn taal,
Sijn land, sijn reg, sijn tijd bepaal.
REITZ.
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Aan het y olk van Nederland.

Toe1ichting.

Niet dan noode komen wij tot U!
Het yolk van Curacao, door droogten en misoogsten in de harde school der armoede groot geworden, zou ook thans Uwe hulp niet durven inroepen,
zoo de niipende nood niet daartoe dwong.
De algemeene ellende onder stad- en landbevolking,
ten deele slechts gelenigd door regeeringshulp, kan
alleen door particuliere ondersteuning der weinige gegoede burgers in de kolonie Curacao niet worden
verzacht, maar vraagt ook dringend de medewerking
der meer gegoede bevolking in Nederland.
Duizenden Nederlandsche onderdanen, onmtiddelliik
en middellijk getroffen door de maatregelen van Venezuela, Eiden gebrek en staan bloot aan ontberingen, die diep medelijden wekken.
Dat aan den vreeselijken toestand door het beleid
onzer Regeering een einde zal komen, betwijfelen wij
niet, maar de dagen en weken Haan voorbij en de ellende wordt steeds grouter. Hel pt ons, Melt ons ;fl
staat om aan den grootsten nood het hoofd fe bieden
en het yolk van Curacao zal met dankbare erkenteIiikheid zegenen zijne broed,2rs in het verre Moederland.
Het Bestuur der Groep Nederlandsche Antillen
van het Alg. Ned. Verbond,

Toen in Augustus de berichten uit de kolonie Curacao van steeds ongustiger verhoudingen en van nijpend gebrek spraken, werden door het Hoofdbestuur
van het Algemeen Nederlandsch Ver'cond de eerste

(w. g.) H. J. Th. Boomgaart, Koloniale Ontvan-

g
er, Voorzitter.
Wahle,Roomsch-Katholiek Geestelike, Onder-Voorzitter.
C. S. Gorsira J.P.Ezn., Voorzitter van de
Curaoosche Hypotheekbank, SecretarisPenningmeester.
Ed. Lansberg, Praktizijn bij het Hof van
Justitie, Bestuurslid.
L. v. d. V. Zeppentéldt, Advokaat-Generaal, Bestuurslid.
J.Moller Oud-Gezagvoerder van Bt. Martin, Bestuursrd.
H. P. de Vries, Vertegenwoordiger K. W.
I. Maildienst,13estuurslid.
M. C. Henriquez, Quarantainedokter, Be
stuurslid.
Moses S. L. Maduro, Lid. d. Kamer van
Koophandel en Niiverheid, Bestuurslid.

J. C.

Curaca o, 18 September 1908.

stappen gedaan tot het verkrijgen van hulp voor onze in nood verkeerende stamgenocten. Voor dit plan
was echter de medewerking van de Groep Nederlandsche Antillen van het Verbond noodzakelijk. Deze
werd eerst dezer dagen verkregen, en zoo kunnen wij
eerst nu den „oproep om steun" tot het Nederlandsche yolk brengen, die reeds uit de Curacaosche bladen is overgenornen.
Invitidels was reeds door de vereeniging .Oost
en West" een beweging op touw geze om onze kolonie in haren nood te helpen. Van mededinging met
dezepoging, die door ons zoo zeer werd gewaardeerd, wasgeen sprake. Gelukkig verzekerde de vereeniging „Oost en West" ons hare rnedewerking, en
komen wij dan nu t e z a m e n tot het Nederlandsche yolk met de bovenstaande Bede om steujl ons
toegezonden door het bestuur van de Groep Nederlandsche Antillen van het. Algemeen Nederlandsch Verbond, in overleg met en onder toestemming van
Z.H.E.G. den heer Gouverneur van Curacao.
Na al wat over den nood in onze koloniegeschreven is, behoeven wij hieraan niet veel tee te voegen.
Hoe
rootgroot
de behoefte is,blijkt tenduidelijkste uit alle
berichten, die uit Curacao tot ons komen. En deze
ziin niet overdreven. Infegendeel, veel wordt met
kalme woordengezeg,
d wat met felle kleuren had
kunnen worden geschilderd. Men begriipe wat het
zegt, dat de levensmiddelen in onze reeds zoo verarmde kolonie zeer duur ziingeworden, dat den handel sill staat, dat de mindere man blitere armoede
lijdt, dat de scheurhuik beg' int te heerschen, dat het
meest noodige begint te ontbreken ......
Laat dan het Nederlandsche yolk toonen, dat het
nog hart voor zijne stamgenooten heeft, en dat het
wil helpen met wat hier op het oogenblik het meest
van noode is, met ruimegaven cm den nood lenigen. Daardoor zal op het oogenblik de cooed in Curacao kunnen herleven, zal de crisis kunnen worden
overwonnen, zullen nieuwe we en kunnen worden gevonden om de vroegere welvaart weer te doen hereven — daardoor zal onze oude , zoo zeer aan het
Moederlandgehechte kolonie voor onder an kunnen
worden behoed.
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Het bestuur van de Groe P Nederlandsche Antillen,
de onderteekenaars van den oprcep uit Curacao, hebben zich beschikbaar gesteld cm voor de juiste verdeeling van de ingekomen gelden te zorgen. Als mannen van invloed en uitstekenden naam, die den toedoor kennen
stand in de kolonie door
en , zijn zij
zeer zeker de juiste personen om de gelden op de
meest doelmatige wijze te kunnen verdeelen. Wij, kunnen ons derhalve met ger ustheid aan hun teleid thevertrouwen.
Laat het Nederlandsche y olk eendrachtig toonen iets
over te hebt en voor de door Nederland gestichte en
bestuurde kolonien, waar deze door gebrek en hongersnood bedreigd worden.
ruime mate vloeien.
Mogen de gaven
De heer C. van Son, administrateur van het Al eme en Nederlandsch Verbond te Dordrech t, W ij nstraat 81, stelt zich beschikbaar de gelden
in ontvangst te nemen.

De afgevaardigden der Groep Ned. Antillen in
het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond,
(w.g.), Dr. J. Boeke, Leiden.
Luitenant J. A. Snijders Jr., Amsterdam.
De vereeniging „Oost en West" had door hare oproe ping in het „Koloniaal Weekblad" van 10 Sept.
1908 reeds ruim f 400 ontvangen voor de noodle
den in Curacao, then van wee het bestuur van het
Algemeen Nederlandsch Verbond te hares kennis kwam
de roe em uit Curacao tot het yolk van Nederland.
Dankbaar jegens de milde gevers, die aan hare oproe ping gehoor hebben gegeven, meent zij, dat het
zeker ook hunne goedkeuring zal wegdragen, dat, nu
het Algemeen Nederlandsch Ver13ond besloten heeft
zoo krachig mogelijk gevolg te even aan de opdracht
der Groep Nederlandsche Antillen, de vereeniging
„Oost en West" zich ten deze aansluit bij het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Door vereende krachten vleien wij ons met eene
schoone uitkomst.
Het Hoofdbestuur der Vereeniging
„Oost en West",
(w. g.), C. R. Bakhuizen van den Brink, Voorzitter.
L. A. Bakhvis, Onder-Voorzitter.
E. van Assen, Secretaris.
A. A. C. Harting, Penningmeester.
Me r. M. ten Bosch—Bosscher.
Mevr. J. E. v. Oeveren—v. Schaik.
Th. J. A. van Zij11 de Jong.
Mr. J. H. Smeenge.
Th. Almerood.
T. Gerdes Oosterbeek.
0. H. Kuyck.
L A. H. Lamie.
J. C. van Rein.
Prof. Mr. J. E. Heeres.
J. L. Pierson.
Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond brengt bovenstaanden oproep ter kennis van
het Nederlandsche yolk wekt iedereen op naar zijn
krachten bij te dragen tot lens in van den nood,
waarin onze stamverwanten op Curacao verkeeren.
Naniens het Hooklbestuur,
Dr. H. J. Kiewiet deJonge, Voorzitter.
Mej. E. Baelde, Onder-Voorzitster.
Mr. W. Dicke, Secretaris.
Do r d r e c h t, 27 October 1908.
Naschrift.
Reeds spoedig na het verschiinen van het verzoek
om steun werd in het Alg. Handelsblad de waar-

schijnlijke vorming van een voorloopig comite in
Amsterdam aangekondigd, dat zich met het inzamelen vangiften zou belasten. Dat dit plan ten zeerste
door ons werd toegejuicht, behoeft een betoog.
Slechts door dergelijke plaatselijke rnedewerking is
er kans op slagen. Helaas schijnt het bij het goede
voornemengebleven te zijn. Tenminste verdere t erichten hieromtrent zijn niet verschenen.
Slechts zond de heer Hamelberg een ingezonden
stuk in, waarin hi' het te vormen comite in overweging gal, zich ook met een blijvende ver icetering van
den toestand bezig te houden. Voorzeker een welgeg
meende engoede raad. Moe
daardoor echter het
hoofd doe' van de beweging niet voorbij gezien
worden. Wat er nu noodig is , is g e 1 d, r uime
g n, om in den eersten dringenden nood te
voorzien. Eerst als die nood gelenigd is, kan naar
verdere, verbeteringen worden uitgezien. Maar late
men nu alle krachten inspannen tot het Pereiken
van het hoofddoel, tot het even van ruimen geldeliken steun.
Red.

t3g
Aan Dr. Kiewiet de Jonge,
Voorzitter van het „Algemeen Nederlandsch Verbond",
bij zijn vertrek naar Zuid-Atrika.
Vaarwel! Vaarwel naar 't Zuiderstrand!
Neem onzegroeten mee
Voor wie een zonnig vaderland
Eens vonden over zee.
Zeg hun, die mannen van ons bloed,
Die vrouwen, trouw en sterk:
Wij gaven ze eens ons vol gemoed,
Wij volgen trouw hun werk.
Het is ons, of een flinke neef
Zijn zaken redt, bestuurt;
0, 't voordeel heeft hi' niet te geef,
Maar 't is van lane
duur.
g
Hi' worstelt, als z'n oom weleer;
Qom vindt hem 'n flinke vent,
Als hij zijn ossewagen weer
In de oude sporen ment.
Bemoeien met zijn zaak! Wel nee,
Oom denkt aan zo lets niet;
Hij leeft alleen met neef maar mee
In vreugde en verdriet.
Als neef, zich maar niet deuken laat,
Zijn moedertaal maar eert
En nooit voor vreemde snoeshaanpraat
Zijn eigen moois verleert.
Zeg hun: zo'n oom is ons Verbond,
Zo eentje van sta pal;
Vraag neef, of hi' ook °Fen, rand
Voor dat Joel strijden zal.
En zegt hi' aj,geef hem de hand
Van onverbreekbre trouw
En weifelt hij: zoek dan de man
Te binden door zijn vrouw.
Als nichtje helpt en spreekt de taal
Van Ma en Oumama,
Dan doen de neven 't allemaal
In 't wijd Zuid-Afrika.
Vaarwel, roep 't uit aan 't Zuiderstrand:
„Sta pal voor de eigen taal!
Dat is: stapal voor 't vaderland,
Houd hoog Uw ideaal!"
Haarle m, 22 Okt. 1908.

J. B.SCHEPERS.
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De Nederlandsche taal in Oost-Friesland en
de Westphaalsche Graafschappen,
II.
(Slot),.

Ik

kom nu tot de Westphaalsche graafschappen.
't Geen ik daarover kan mededeelen maakt wel niet
zoo'n samenhangend geheel uit — ik kon daarvoor
de geschikte bronnen litteratuur niet vinden — maar
zal toch, hoop ik niet zonder belangstelling gelezen
worden door menigeen die de bijzonderheden niet
zoo kent.
Anders als Oostfriesland behoorde lientheim in zijn
geheel tot het buitenlandsche gebied onzer taal; 't was
ruim half zoo groot als het andere 1),. Ook hier weer
de kerkelijke belijdenis, die voertniddel was voor onze
taal, zoowel in school als kerk.
In 1810 was hier slechts eene gemeente met uitsluitend Duitsche kerktaal, drie met afwisselende, twee
met 1-,Iallandsche. Het Neder-graafschap — bovenstaande gold voor het Boven-graafschap — hield voor
jaren nog steeds meer aan. het Hollandsch vast; in
1845 werd hier nog in geen enkele gemeente uitsluitend Duitsch, in sommige slechts enkele malen gepreekt.
De gang van invoering en gebruik onzer taal heb
ik ook hier tot mijn split niet kunnen opmaken, uit
gebrek aan genoegzame mlichtingen.
Een proeve van den tongval, welke vroeger in
deze streken gesproken en geschreven werd, bevat een
document uit Thuijnen in het Lingensche van het
jaar 1456 bij H. van Heussen. Historia Episcopatum
foederati Belgii Tom II tpisc. Daventr. pag. 199,
waarvan ik hier ter beoordeeling, den aanhef mededeel:
„Ick Bernt de Rapper en gezworen Richter unde
Wogreve to Vrideren mines genedigen mechtigen Jun
ckeren Claes, greven to Tekenenborchen, kenne unde
betuge in dessen openen besegelten breve dat vor mij
gexommen zijent in ein recht geheget gerichte,
daar ick stede unde stoel mit rechte uncle to recite
tijde besat, met mijnen Kornoeten hier na bescreven".
De berichten, aangaande de i n v o e r i in g van
onze taal, die ik heb kunnen verzamelen, zijn weinige.
1 0 . In den aanvang, 1544 was Bentheim Luthersch,
later in 1575, werd het Hervormd, door den overgang
van Graaf Arnold II; een sterk — hoewel indirect —
bewijs voor oorspronkelijke Platduitsche kanseltaal;
20 . De akademische studie had hier met then invloed op het taalgebruik, welke zij in Oost-Friesland
had. De Hervormde godgeleerden te Westfalen hadden het Gymnasium Illustre te Stemturt, gesticht in
1591, waaraan de in Westfalen welbekende Conrad
Vorstius (1596-1618), theologie onderwezen heeft.
Daarbii kwam later de akademie in 1697 met behulp
der Nederlandsche kerken door Willem III te Lingen,
meest voor theologen gesticht en tamelijk wel bezocht — 1335 studenten te zamen — en eerst in 1819 opgeheven. Die te Steinfurt had zich, in weerwil van de
concurrentie met Lingen, nog lang staande gehouden,
en bestond npg op het eind der 17e eeuw. Wel waren de leerkrachten aan deze beide scholen zwak,
maar de eischen der kerkelijke examinatoren waren
daaraan ook geevenredigd, even als vroeger in Oosttriesland. Mil is ook niet bekend of Bentheimsche
theologen aan deze akademie's gestudeerd hebben;
30 . Staatkundige invloed van Hollandsche zijde heeit
hier niet plaats gehad. Wel hadden de Staten-Cieneraal het protectoraat over de belangen der Bentheimsche Hervormde kerk; maar dit begon eerst in 1608,
toen Graaf Ernst Willem tot de Katholieke kerk over1) Denkschrift zur orientirung fiber die Zustande,
Hoffnungen and Bediirfnisse der reformirten Kirche
and Kanigreich Hannover, von dem Comitee der Conferenz reformirter Geistlichen aus diesem Konigreich.
Linea W. Jungst 1857.

ging en dientengevolge het Katholicisme in zijn oude
rechten hersteld werd. Wellicht is eerst toen de Nederlandsche kanseltaal hier ingevoerd, dus lets later
clan in Oostfriesland. Niet onwaarschijnlijk is het, dat
grooter gehechtheid aan de taal in het Neer-graafschap
toegeschreven moet worden aan den invloed van het
Huis van Oranje, dat hier vele goederen bezat, en
deswege de eerste stem op den landdag van het
graafschap voerde.
Ook in het graafschap Lingen, dat eenige mijlen
dieper in Westfalen lag, en van Bentheim slechts door
een smalle strook Munstersch land gescheiden is, is
onze taal Wet alleen in kerk en school gebruikt, maar
is ze zelfs ten deele volkstaal geweest. 't Is nog geen
zestig jaar geleden, dat nog vele oude lieden ze verstonden.
Daar de kerkelijke betrekkingen, waarvan ook hier
het taalgebruik afhing, ongemeen wisselvallig geweest
zijn, zoo geef ik die kort op. Lingen behoorde
tijdens de reformatie onder Tecklenburg en ontving
de Luthersche belijdenis van den toenmaligen — den
laatsten — Graaf Koenraad. Toen Karel V dezen in
den rijksban gedaan had, schonk hij Lingen in 1548
aan Maximiliaan van Egmond, Ciraat van Buren,
maakte het tevens los van het Duitsche rijk, en voegde het, voor zoover administratieve verbinding noodig
was, bij de provincie Overijsel, Welk verband bestaan
bleef, zoolang het onder het Huis van Oranje was 9.
Ik vermeld dit, wijl het licht werpt op de bijzonderheden, welke ik verder mededeelen zal.
Na den spoedig daarop, nog hetzelfde jaar, gevolgden dood van Maximiliaan is het graafschap in atwisselend, meestal Spaansch of onder Spaanschen invlaed staand, beheer geweest. Eerst in 1597, toen Maurits zich gewapender hand in het hem van rechtswege toekomend bezit stelde, kwam het in G e r ef o r m e e r de h a n de n. Overal werden toen predikanten voor deze belijdenis aangesteld, die zich tot
een eigen Classis vereenigden, welke zich aan de
Overijselsche Synode aansloot en daarheen hare gedeputeerden zond 2),.
Doch dit duurde slechts korten tijd. In 1605 verschenen de Spanjaarden weder, onder Maurits' grooten tegenstander Spinola en handhaafden zich tot 1632
in het bezit. Vooral in dezen tijd ging het Protestantisme in deze landen, zoover het nog bestond, bijna
geheel ten ander. Wel deed het Oranjehuis haar utterste best om die kerk weder op te heften; de kerken
werden, weder van leeraren, meest uit Overijsel, voorzien, de eeuw was echter reeds voorbij, in welke de
volken van Duitschland door hun vorsten naar willekeur over hun geloof lieten beschikken. Zelfs de narde maatregelen van Willem III, die de Katholieke
geestelijken uit het land verdreef, de kerkelijke goederen aan zich trok, en alle atnbten, vooral ook de scho(en, met Hervormden bezette, bereikten het doel niet;
zoo min als de stichting der akademie te Lmgen in
1685, door welke hij den Hervormden gemeenten wel
predikanten, maar geen vermeerdering van leden bezorgde. Nog heden ten dage zijn ze den Roomschen
in het graaischap tot bittere herinnering. Slechts door
ambtenaren en andere personen, die met hunne huisgezinnen nit Nederland herwaarts overkwamen en ten
deele althans zich hier voor goed vestigden, konden
de Hervormde gemeenten desnoods voortbestaan. Frederik Willem van Pruisen gaf wel in 1717 de Katholieken hun godsdienst weder vrib openhjk evenwel
alleen in de stad Lingen; een geheele gelijkstelling der
1 ), Dit verband betrof ook de Roomsch-KathoEeke
zaken. Derhalve behoorde het dekenaat Lingen tot het
in 1560 opgerichte bisdom Deventer.
Zie ook: Betrekkingen van het bisdom Munster
tot de Nederlanden, Gelre all. VII (1904)„
Moller Geschichte der vormaligen Grafschaft Lingen (Lingen 1879).
2 ) Zie de voorrede tot A. Moonen Naamketen der
predikanten der Synoden van Overijsel. Deventer 1709.
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kerken vond echter eerst onder het Fransche bewmd,
1806—'13, plaats. In 1815 kwam het noordelijke gelegen Neder-graafschap, onder het koninkrtijk Hannover.
't Is onder zulke omstandigheden bevreemdend genoeg', dat onze taal hier zoo lang heeft kunnen stand
houden, daar toch na 1702 wel zeer wemige Hollandsche familien hier meer ingetrokken zullen zijn;
moetvoor een root deel daaraan gelegen hebben,
dat de taal een schibboleth was, waardoor de Hervormden zich zoowel van den Roomschen binnen,
als van de Luthersche buitenslands onderscheiden, en
de regeering er geen belang' in had of in stelde om
daarin verandering te brengen.
Van hetgraafschap Tecklenburg heb ik een gegevens bij elkaar kunnen brengen.
A. J. L. JUTEN.
Delft.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.

Uit Mexico.
Voor Nederlandsche borstlijders, die het ruwe klimaat van hun vaderland willen ontvlieden, is het misschien van belang te weten, dat de bijenteelt op de
Mexicaanscho hooglanden eene zeer winstgevende
zaak is, die men met betrekkelijk weinig kapitaal kan
aanvangen; bovendien vordert de orrkgang met de
bijen weinig lichamelijke inspanning en heeft men zeer
weinig vreemde hulp noodig.
De bijen worden hier niet gevoed in den wintertijd en even twee honig-oogsten in 't jaar.
***

Tot mine groote verbazing en ergernis las ik het
volgend berichtje in een Mexicaansch dagblad en wel
in „El Imparcial", een der Mex. hoofdbladen, dat
jaarlijks een geldelijke toelage ontvangt van het gouvernement.
De vertaling luidt ongeveer als volt:
Benoeming van een nieuwen Consul.
Wij hebben gehoord dat de heer Don Manuel Alvardo benoemd is tot Consul-Generaal van Mexico in
de belangrijke Duitsche haven van Amsterdam,
die de tweede is vangenoemd Keizerrijk, daar Hamburg aan het hoofd van alle staat.
De heer Alvarado, wiensportret wij hier afdrukken, is langen tijd in dienst van het Mexicaansche
Gouvernementgeweest, terwijl hi' gedurende negen jarengewerkt heeft in de „Agencia financiera" van
Mexico in Londen.
Eenpaar dagen geleden vertrok hi' naar zijne bestemming en zooals de heer Alvarado te kennen gaf,
heeft hij het stellige voornemen om den Mexicaanschen handel tusschen Duitschland en Mexico te bevorderen, die op zich zelf al belangrijk is, enz.
Ik heb dadelijk een beleefden brief naar de redactiegeschreven, waarin ik haar gezegd heb, dat Amsterdamgeen Duitsche haven i s en n o o t geweest
is; doch integendeel de hoofdstad van Holland en du
een echt Hollandsche haven is. Deze briefging vergezeld van het verzoek om den inhoud te plaatsen in
haar dagblad om daarmee tevens te kennen geven,
dat Amsterdam en niet, zooals men hier meent,
's Gravenhage de hoofdstad is.
Men heeft hier namelijk de gewoonte om hoordstall te noemen, de plaats, waar de regeering zetelt.
J. DE BOER,
Vert. A. N. V. te Buenavista de Cuellar.

De Hollanders te Bremen.
Den 3m November had een vergadering piaats van
de hier wonende Hollanders. De o t_komst was talrijker dan aanvankelijk verwacht werd. Er waren 32
personen, zoodat al dadelijk eene vereeniging gesticht
kon worden, onder de naam „De Hollandsche Club''.
't Is de eerste stap in de goede riching orn de
Hollanders in Bremen samen te brengen, de Hollandsche belangen voor te staan en de Nederlandsctie taal
hoog te houden.
Het initiatief tot oprichting was genomen door den
heer H. van der Putt, die eerst sedert korten tijd in
Bremen woont. Alsgroot voorstander van het Alg.
Nederl. Verbond wilde hi' bier eene Afdeeling stickten. In eengloedvolle rede, waaruit zijn route vaderlandsliefde en liefde voor al wat Nederlandsch is,
sprak, zette hi' de vergadering het doel en streven
van 't Alg. Nederl. Verbond op een zeer duidelijke
en onderhoudende manier uiteen.
Al mocht hi' ook niet het genoegen smaken, dad
lijk genoeg leden te werven om eene Afdeeling te kunnen oprichten, toch wist hi' verschillende van zijne
toehoorders te overtuigen, zoodat 6 personenzic is
lido
pgaven en hoogstwaarschijnlijk binnen met te la ngen tijd de weifelaars zullen volgen.
We ho en dat de schoone pogingen van den beer
Van der Putt met succes bekroond worden en dat
spoedig „De Hollandsche Club" zich eene Afdeeling
van het Alg. Nederl. Verbond kan noemen.
We verwachten dan ook dat de14 leden van het
Verbond die Bremen nu reeds telt, depogingen van
onzen jeugdigen voorman eendrachtig zullen steunen.
W. SCHOLTENS.
Bremen, 4 November '08.
Het is ons aangenaam te kunnen me en dat de
Holl. Club zich reeds als Zelfstandige Afdeeting bij
het A. N. V. heeft aangesloten en thans 25 leden telt.
Het bestuur bestaat uit de heeren: Joh. Eggers,
le voorzitter; F. van der Glas, 2e voorzitter; H. van
der Putt, secretaris ; Van West, penningmeester.
Red.
Inliehtingenover Argentinie,
De heer G. A. Gulden, onze vertegenwoordiger te
Rosario, die tijdelijk in het land vertoeft, zijn adres
isZalt-Bommel zonder meer, heeft ook na zijn zittingsdag te Dordrecht zeer veel inlichtingen over Argentienie verschaft. Tot januari blijft hi' nog bier.

Uit Berlijn..
Het Holtandsch Gezelschap te Berlijn, afdeeling
van het A. N. V. is van vereenigingslokaal verwisseld en houdt voortaan ziin vergaderingen bije
enkomsten in de S e i t e n-S a a 1 in hetgetiouw van
den Berliner Lehrer Verein, Berlin C.
Alexander-Platz.
— Geertruida Carelsen(mej. C. de Leeaw) heeft
de vorige maand voor de Afdeeling een lezing gehouden.
— Wist men, dat er in Berlin wel een Eng-elsche,
Amerikaansche en Fransche, zelfs een Skandinavische
Kerk bestaat, maar geen Hollandsche ?
Uit Australie.
De heer W. L. Bosschart, consul-generaal in Australie, aldus meldt onze vertegenwoordigster, mevr.
Semmens—Siebenhaarte Claremont, heeft een rondreis door Javagemaakt, na eerst West- Australie bezocht te hebben, met het doel handelsbetrekkingen tusschen die landen aan te knoopen, en er schijnt alle
hoop, dat hi' geslaagd is.
Reeds heeft een firma de noodige stappen gedaan
en haar aankondigingen naar kooplieden in Holland
gezonden.
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— The Morning Herald, een Austratische krant,
de aanstelling rekend van mevr. Semmens tot ver7
tegenwoordigster van het A. N. V. dat vertaald
wordt door Pan-Dutch Union, zegt o. a.:
,The ob:ect of this union is chiefly to promote the
inierests cf all th pse belcnging to the Dutch race, and
also to fester the existing tie of kinship between the
fatherla nd and those who are residing the Dutch
colonies, possessions, and in foreign lands. The union
also seeks to encourage trade and cc mmerce to the
t:le extent. Those who are interested
greatest p ossi
should communicate with Mrs. Semmens, who will
supply them with all the information available".
O nze vertegenwoordiging te Karisb a.d.
Dr. H. Breitensi.ein, vertegenwoordiger van het A.
N. V. te Karlsbad en Marienbad maakt een rein
naar Java.
Tot April 1909 blijft hi' afwezig.

7

Boeken-Commissie.
Adres van den le Secretaris
206 Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Adres voor toezending van
boeken : Boekenhuis, 63 van
der Duynstraat, Rotterdam.

Men make nit de afwezigheid van deze rubriek gedurende verscheidene maanden niet op, dat de B.-C.
is ingeslapen. rntegendeel breidt zij haar werkzaarnheden voortdurend uit. Het getal plaatsen in de wereld, waar zij voor Nederlanders en hun behcefte aan
Nederlandsche boeken zorgt, is reeds gestegen tot 80,
waarbii Z.-A. niet gerekend is. Tot de laatst bijgekomen adressen behoort: Punta Arenas in Chili (straat
van Magelhaens) ;de Battaklanden Sumatra, waarbeen wij Brie kisten zenden ten behoeve van inlandsche schclen, ons verzocht in een persoonl.,k onderhord door een Battaksch stdent te Leiden, aan n
der hoofden dier scholen verwant, en Londen, waar
wij de „Dutch Homes" van boeken gaan voorzien,
waar Hollandsche ouden van dagen op een vriendelijk
voortaan van onze couranten, tijdschriften en
boeken kunnen genieten, daartoe in staat gesteld door
de welwillende tusschenkomst van hun Engelschen geneesheer, die daarvoor onzen dank verdient. Voorts
komt onder de al meer en meer toestroomende verzoeken een voor van een Hollandschen „Vriendenkring" in N.-A.
***
Het is voor ons een verblijdend verschijnsel, dat
niet alleen de inkomende dankbetuigingen een bewijs
zijn, hoezeer men in den vreemde de bemoeiingen van
Oud-Holland in de zen waardeert — maar dat ook
meer en meer personen ons op ons kantoor komen
opzoeken, die in allerlei landen, ver weg wonend, in
de gekgenheid waren van onze zendingen boeken enz.
te profiteeren. Niel alleen Afrikaners, ook Nederlanders, van heinde en ver voor korten JO in 't vaBerland teruggekeerd, kw amen en komen telkens te
onzent van hun belangstelling en erkentelijkheid getuigenis afleggen. In verband daarmede zouden wij
tot Vertegenwoordigers van 't A. N. V. die zitting
komen houden op 't Hoofdkantoor te Dordrecht, gaarne verzoek willen richten: komt ook dens naar
Rotterdam! Verschillenden kennen wij reeds tut hun
fwisselin g betreffende ons werk, maar wij zien
brie
• een onderhoud nog veel meer heil voor yr ichtbare
samenwerking. Men bedenke wel, hoezeer de B.-C.
een macho middel blijkt om Nederlanders in de verstrooiing een denkbeeld te geven, van wat wij in 't
A. N. V. voor hen alien bereid zijn te doen om ze

met den Stam voeling te doen houden. Op vele plaatsen heeft 't werk van de B.-C. zeer zee dien
lien landgenooten den we Lereid om zich bij ons Verbond
aan te sluiten — zooals wij telkens ervaren.
***

Ook over de bela.ngstelling van onze Afdeelingen
en leden me en wij tevreden zijn. Dat de BurgerAfdeeling Groningen onze elan 'en zelfs cp de hatste Groepsvergadering berleitte, zooals haar voorstel
bewees,
heeft ons zeer veel voldoening versch: ft en
hartelijk ho en wij, dat a 11 e Afdeelingen eenmaal
een sub-commissie voor de B.-C. me en bezitien en
(of) tot onze contribuanten gaan behooren. Nu de
winter in aantocht is, zij nog eens herinnerd, dat ondergeteekende bereid blijft overal over 't werk der
B.-C. te komen spreken. Reeds is dat geschied voor
deJongelieden-Afdeeling Amsterdam, en — naar hi
meent — tot wederzijdsch genoegen.
***

Onze laatst toegetreden „bildrager" of contribuant
is: No. 34, Groep Ned. Antillen.
De le Secretaris,
Rotterdam, 5 Nov. '03. VANE
VERDINGEN.

Noord-Nederland.
Bestuursvergadering en bijeenkomst met
afgevaardigden der Afdeelingsbesturen.
Zaterdagmorgen, 24 Oct. hield het Bestuur van
Groep Nederland te 's Gravenhage een bi;eenkornst,
waarop aanwezig waren mej. E. Baelde en de heeren Dr. F. Buitenrust Hettema, Mr. A. B. Cohen
Stuart, ;Dr. W.van Everdingen, Marc. Emants, Dr.
N. Mansvelt, Dr. J. B. Schepers, Prof. Dr. J. te Winkel en C. van Son.
Bij ontstentenis van den voorzitter werd de vergadering geleid door den he Emants, onder-voorzitter.
P u n t I. Naar aanleiding van de notulen, die onveranderd werdengoedgekeurd, werd de opmerking
gemaakt dat het houden van districtsbijeenkomsten nog
niet zoo verwerpelijk was.
Een ander lid uitte zijn verwondering dat de leden
te Zwolle zich nog alti: d niet tot een Afdeeling vereenigd hadden.
Men achtte het van het grootste belang voor de
propaganda, dat den voorzitter na zijn terugkotnst verzocht worde in verschilleildeplaatsen op te treden
met een rede over Zuid-Afrika.
Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen.
Aan de Stud.-Afd. Wageningen werd een ondersteuning van f 25.— toegekend, mits de penningmeester
oordeelt dat de kas 't veroorlooft.
Dr. Schepers, de aangewezen bemiddelaar tusschen
Groepsbestuur en Jongelieden-Afdeelingen deed verslag van zijn bespreking met de jongePui omtrent het
aannemen van steuners der Afdeelingen Jong Nederland. Deze betalen ten minste f 1.—, maar moeten lid
van het A. N. V. zijn.
De re elan werd goedgekeurd.
De secretaris bracht nogmaals ter sprake de instelling eener commissie, die zal hebben te onderzoeken
of afschaffirg van het Fransch als toelatingseisch voor
H. B. S. en Gymnasia gewenscht is.
Tot heden heeft het Groepsbestuur in dezen niet
aan de opdracht van de Alg. Verg. kunnen voldoen,
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daar slechts tweepersonen bereid werden gevonden
zitting te nemen.
Sommige leden zijn van oordeel, dat deze 7aak niet
op den we van het Verbond lit.
Besloten werd dat men zich in verbinding zal stellen met V. E.0., die reeds een onderzoek instelde
in deze aangelegenheid.
Punt III. Verkiezing van leden voor
de Commissie van Voorlichting.
Desecretaris lichtte toe, dat dit voorstel een
vloeisel was van een gelijken maatregel door 't Hoofdbestuurgencmen om te komen tot verdeeling van
bestuursarbeid.
Voorgesteld werden de heeren Mr. Jhr. H. Smissaert en Mr. A. B. Cohen Stuart. Een beslissing zal
later volgen.
Punt IV. Afdeeling Stamverkeer.
Deze Afdeeling gevestigd te 's Gravenhage heeft den
eersten zomer van haar bestaan reeds veel :n nuttig
werk verricht. Het is echtergewenscht dat haar verhouding tot de Groep wordt vastgelegd in een reglement.
Ditpunt werd aangehouden tot het rapport dezer
afdeeling zal zijn rondgezonden.
Punt V. Reglementswijziging.
Bij de groote uitbreiding die het Verbond ondergaat, wordt de wenschel _kheid gevoeld van ',.en
kel in de reglementen, waarin de bevoegdheid voor
het afvoeren van leden wordt omschreven.
Besloten werd de Al g. Verg. bepalingen daaromtrent voor te stellen.
Punt VI. Uitgave van een Vlaamsch
reisboek.
De secretaris deelde mede, dat Vlaanderen de medewerking voor die uit gave gevraagd heeft van NoordNederland, waarvoor ze bestemd is. Groep Vlaanderen zal voor de medewerkers zorgen. Eenige der eerste jonge Vlaamsche letterkundigen o. a. Karel v. d.
Woesteyne hebben zich bereid verklaard er gewestbeschrijvingen voor te leveren.
Besloten werd het oordeel der Afdeeling Stamverkeer te vragen.
Punt VII. Uitgave van het Boek over
Nederland.
Van de commissie, verleden jaar daarvoor benoernd
is eene mededeeling ingekomen, dat de onderhandelingen niet opschieten en wellicht een andere we zal
moeten worden ingeslagen.
Besloten werd het punt aan te houden.
Punt VIII. Stichtig
n van Aldeelingen.
De secretaris deelde mede, dat erpogingen worden aangewend om te Harlingen, Schoonhoven en Gorinchem, na de zorgzame propaganda door den heer
Post, Afdeelingen in het leven te roe en. Goede sprekers voor dat Joel blijven gewenscht, te meer waar
de voorzitter dezen winter niet beschikbaar is.
Dr. W. van Everdingen, de iiverige secretaris der
Boeken-Commissie, verklaart zich bereid de stichtingsrede te houden ter plaatse waar men hem wenscht.
Punt IX. Aansluiting bij de TuchtU n i e.
Besloten wordt Groep Nederland lid te doen worden van de Tucht-Unie, die haar ontstaan hocfdzakelijk dank! aan de jarenlange bemoeiing van 't A. N.V.
Tot afgevaardigde voor de Tucht-Unie wordt beand de Groepssecretaris.
noe
Ten slotte werd door enkele bestuursleden gevraagd
of het A. N. V. ziin invloed niet zou willen aanwenden om de Maatschappij „Zeeland" te bewegen haar
drie booten alsnog in Nederland te doen bouwen.
Besloten werd dezen wensch aan' het Hoofdbestuur
over te brengen.
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's Middags had een bijeenkomst plaats met of gvaardigden der Aideelingstesturen.
Vertegenwoordigd waren Amsterdam(Burg.- Strd,
V. U.- en jongel. Aid.), Arnhem, Breda, Defft, Dordrecht, 's Gravenhage (Burg.- en on el. Afd.1, Groningen, Haarlem Kam ,en Leiden (Burg. en Stud.
Aid.), Fotterdam, Schiedam, Utrecht (Burg. Aid.) en
Zaanstreek, benevens Mr. A. H. Brandt, Groepsbestun rder.
De opkomst was grooter dan de eerste maal in
Juni, de dagorde telangrijker.
Den
verwachtingen tcen gewekt zijn thans bevestigd en een inniger en vruchtbaarder samenwerking zal er ongetwijield het gevolg van zijn.
Besrrcken werden o. m. middelen cm van alleAfdeelingen afgevaardigden ter Al g. Verg. te zien verscKnen, em de belangen der B.-C. te dienen door
het allerwege benoemen van sub-commiss:es, om den
stria teen het noodeloos getruik van re: de woorden algemeen te waken zonder daarbij tot ruristne
over te gaan, omdat dit het Verbond schade doet. De
bzroepsnropaganda werd in den Lreede besproken en
een meerdei heid verklaarde zich voor handhaving,
mils er leiding aan gegeven tliive en het ledenwerven op waardige wive geschiede.
Verzocht werd aan de Afdeelingsbestuurders den
oproep om steun aan het noodlijdend
Curacao in eigen kring zoo krachtig mog e 1 ij k te steune n, zoo mogelijk door het vormen vanplaatselijke comitCs.
Eenpaar punten: de uitgave van een handig propaganda-geschriftie over het A. N. V., zijn strewn en
daden; Levordering der r ropaganda in de plaatseliike
pers; de verbetering der uitgave van Neerlandia,
konden niet meer in behandeling komen.
Het deed alien aanwezigen goed, dat de bijeenkomst ncg werd geleid door onzen voorzitter, Dr.
H. j Kiewiet deJonge, die drie dagen later zijn
reis naar Zuid-Afrika zou aanvaarden.
Bp i monde van Prof. Te Winkel werd hem een
hartelijk vaarwel en een tot weerziens toegeroeren,
door Dr. Schepers bezegeld met een escheidsvers,
dat men bij het portret van onzen al em. voorzitter
vindt afgedrukt.
De Secretaris,
C. VAN SON.
Van de Aideelingen.
Ron dreis Hullebroeck.
Begin Decemb er komt de heer Hullebrceck in Holland voordrachten houden. Er bestaat voor enkele Afdeelingen nog gelegenheid zich aan te sluiten. Ook
maakt hi' van 25 December tot 5 Januari een rondreis.
Amsterdam.
Den 23sten Novembergeven de heer en rnevr.
Lambrechts uit Gent een voordrachtavcndvoor de leden dezer Afdeeling.
Onderwerp: Het moderne Lied in Vlaamsch-Beigie.
Dordrecht.
Voor de leden dezer Afdeel ; ng traden 3 November
op de heer en mevr. Hat:s—Te enburg, van 's Gravenhage, met een reeks voordrachten van oude en nieuwere dichters. Ook werden enkele Falkland es en een
bliispei zeer tot gencegen der talrilke aanwezigen
gespeeid.
Hoorn.
Het Bestuur dezer Afdeeling bestaat thans lit de
heeren: J. C. de Blocquery, voorzitter; R. van Duinen, secretaris; N. H. Bruins, renningmeester; Baron
van Schwartzenberg, kantonrechter; H. W Sannes,
notaris); H. Boet, Kapt. der Infanterie; G. C. van
Balen Blanken, arts te Spanbroek.
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Wageningen (Stud.-Afd.).
Mevr. Van Loon—van den Berge heeft in deze AM.
den Men November veel succesgehad met haar voordracht over Walcheren en de Zeeuwsche schetsen van
den schrijver Beunke.
AlkmaarJong
Nederland".
„
Voorzitter is geworden de heer Delachaux, in plaats
van den heer Giilcher. Voor den heer Cons is als
2epenningmeester gekozen de heer H. de Wal, terwij1 mej, F. Daalder den heer Delachaux heeft vervargen als 2e secretaresse.
Dezejongeliedenafdeeling heeft grocte plannen, Er
is sprake van een kunstavond met het abele spel Esmoreit, oud-Holt. liederen en een Middeleeuwschen dans.
t3g

Van eten en drinken.
De Hotelhouder van 31 October neemt
over wat wij in ons vorige nummer „van eten en
drinken" voor den toerist in ons land schreven, met
een bijschrift van den heer H. J. Lambers, naar wij
in hetzeilfde nummer van de Hotelhouder zien : van
de firma H. J. Lambers & Co., in wijnen en likeuren.
De heer Lambers is het over het algemeen niet
met den schrijver van het stuk in Neerlandia eens,
en vindt hem eigenlijk een minderwaardig sooit reiziger. Het schijnt den heer L. toch iemand te wezen,
die zich op ziin tochten door ons land vergast aan „limonades, broodjes met kaas en vleesch", behoorende
,
waarschijnlijk tot het slag dat
de heer L. aldus schetst:
„Ze verteren zeer weinig, willen echter alles uitstekend hebben en trachten bovendien nog korting op de
prijzen te krijgen, als lid van den A. N. W. B. of
jets dergelijks". Neen, zest de heer L. „laat waar ge
komt, ook wat verdienen. Drink een flesch wijn (de
oolekerd!), Beknibbel den pensionprijs niet te zeer,
en de Hollandsche hotelhouder, van ouds bekend als
zeer royaal, zal wel zorgen, dat ge tevreden zijt".
Zoo doet de beer L. ,Ik bezocht veel koffiehaizen",
vertelt hi'„ waar ik bewonderd heb, wat men (aan
het middageten) , gaf voor een. prijsje en waar ik mij
gedrongen gevoelde, ofschoon het niet vereischt werd,
een fteschgoeden win
te bestellen, omdat men zich
J
zooveel moeitegaf".
Jawel; maar in zooveelgelegenheden, bediend stellig door 's heeren L.'s concurrenten, kan men geen
fleschgoeden wijn krijgen. De dranken, zegt de heer
L. zelf, laten somtijds in ons land wel te wenschen
over, ofschoon hi' den wijn, naar verhouding tot den
p
rijs, buiten
wijl
dik s beter vindt dan in de stad.
„Over ffirnonados zwijg ik", voegt hi' er aan toe,
„omdat ik daarvan mijn krachten niet beproefde, maar
het kan zijn dat de geachte schrijver daarin eenigszins gelijk h'eeft".
Nu heeft „de geachte schrijver" zoomin een voorliefde voor de limonade onder de dranken als voor
broodjes met kaas of vleesch onder de spijzen — er
staat niets in ons vorige stukje wat recht geeft 't tegendeel 1e ze en — noch begrijpt hi' wat hi' met
de klacht over reizigers, die te vertr2ren en
te veel eischen, te maken heeft. Maar hii kan den spot,
die in 's heeren L.'s woorden over die limonade-drinkers doorklinkt, niet laten voorbitaan. Want die gerirgschatting lijkt voort te komen uit Bien bedenkelijkengeest, die er van ouds in ons yolk zit, n.l. om dat
eerst een flinken Hollandschen jongen of een fermen
vent te vinden, die een stevigen borrel drinkt, een
zware sigaar rookt en die zijn flesch rooden baai
staat. De schrijver is een afschaffer, maar hi' verheugt er zich over, dat — dank ook aan de sport —
een verstandiger en gezonder opvatting veld wmt.
En nu ziin de toeristen tegenwoordig vlor een
groot deel fietsrijders, en voor fietsrijders , zijn alle
alcoholhoudende dranken — ook wijn en bier — op
den tocht nadeelig. Op zoo'n fietstocht nu is limonade, zijn echte vruchtensappen een goede drank,

als het dan ookgoede waar is die men u voorzet.
We zullen den beer L. niet op alle verdere punten
te woord staan. Wij hebben zelf aan herbergters en
logenienthouders in ons land den lof die hun toekomt niet onthouden, en als de 'beer L. ons to enspreekt is 't no al eens, waar hi' niet goed heeft gelezen wat wij schreven. Een punt uit zijn stuk dient
nog even toegelicht te worden, want dat is van beg Wij hadden jets gezegd over een buiteasporigen
prijs, aan een station voor vruchten gevraagd. Daarop maakt de beer L. deze aanmerking:
„In stations rekent men veelali, wat men lxklingen
kan, zonder dat men in conflict komt met het van hoogerhand vastgestelde tarief, dat evenwel alleen voor dagelijks voorkomende eet- en drinkwaren is vastgesteld.
Schuld daarvan zijn de dure exploitatiekosteri dezer
restauraties. Zoowel bij het pachten als verpachten
wordt door beidepartijen erop gerekend, dat het publiek, hetwelk van die restauraties gebruik maakt, geen
anderen uitweg heeft".
Het is fraai. Er wordt dus misbruikgemaakt van
de reizigers, die een tijd hebben, zich elders te voorzien. Maar dat is 't juist, waarover wij/ klagen en dat rneahelpt ons land bij vreemdelingen den naam.te geven dat
'tpeperduur is. Als men nit 't buitenland komt,
merkt men 't dadelijk dat men in 't moederland tern
is, aan deprijzen die ze aan de stationsbutfetten
vragen. En het is niet noodig dour te wezen; dat ziet
men over degrens. Vergelijk het eens, wij herhalen
't, met wat men, in Zweden en Noorwegen reizende,
aan de stations, voor een schappelijken prijs, kostelijks
kan kriigen! En men behoeft niet eens zoover te gaan.
Steek b.v. met een boot van de Zeeland naar En eland over en vergelijk de prijzen in de wachtkamer te
Queenboro met die te Vlissingen.
Zou dat overvragen ten slotte ook wel voordeelgeven ? Wij meenen van niet. Bij matige prijzen
en meer keus — want ook hieraan ha pert 't --zou
er veel meer aan de stationsigegeten en gedronken worden ; al ware 't alleen om in een vervelende reis .wat
afwisseling te brengen.
Maar we zouden over dit onderwerp al te uitvoerig
warden, ofschoon 't ons niet zonder belang Iiikt. Wij
zijn al dankbaar dat onze opmerkingen onder de aandacht zijn gebracht van de lezers van De Ho te Ih o u d e r,
officieel orgaan van den Nederlaudschen
Hotellioudersbond, en mogen ze ook tegenspraak hebben uitgelokt, wij ho en dat er ook herbergiers en
logementhouders zijn, die willen aannemen, dat er in
hun yak nog wat te leeren valt.
t3g

Ons eigen land

(bij de foto).

„Holland is een levende schoonheid, eerf eersterangs
merkwaardigheid op de wereld. Wanneer :Tien door
verschillende landengekomen, weer terugkeert in dit vaderland, bemerkt men eerst recht wat
het beduidt een natie te zijn — men ziet dan nametijk beter in, hoezeer elk land, met zijn eigenaardigheden een in elk opzicht begrensde eenheid nitrnaakt
tusschen de andere landen, dan wanner men slechts
in een ander land heeft vertoefd — en men rekent
zichgelukkig te behooren tot een yolk met een prachtig en, alsgedeelte van het geheele menschheidsleven
zeldzaam volledig, verleden, — men rekent
zichgelukkig te bewonen het land, dat, in den tegenwoordigen tijd zelf, als een van de schoonste kunststukken, door de natuur, van zelve, zonder berniddeling der menschen, teweeg gebracht, ma gelden".
Dezegezagswoorden schreef Van Deyssel in een
zijner dit jaar verschenen reisbrieven. En thans ligt
daar voor ons als treffend bewijs het eerste deel
van eenprachtwerk over ons ei gen land, een feestuitgave van den A. N. W. B. Toeristenbond voor
Nederland, tergelegenheid van het 25-jarig bestaan
dezer vereeniging, die onder leiding van haar krach-
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tig bestuur reeds zooveel nuttigs en aangenaams tot
standgebracht heeft.
„Door woord en beeld de schoonheid van ons
eigen land ten toon te spreiden", noemt het Da el.
Bestuur het ten voile ereikte dcel van dit werk,
waarin de vaardige pen van den bekenden clagbladschrijver hr Jan Feith een populaire beschrijving
van de streek tusschen Amsterdam en Arnhemgeelt.
Het bestuur werd tot de uitgave in staat gesteld
door een aanzienlijk legaat van wijkn den beer J. W.
Post, in leven Staatsspoorweg-ingenieur, en door feestgaven van Bondsleden.
Men wee! niet, wat ineer te bewonderen, de uitgezochte fcto's cm het andere blad in m3oie groepeeringen bijeenge' racht of den I_ egeleidenden te l<st. Het
is een lane reeks van prachtige riviergezichten en landschap,:en, hei en bosch, kl,ederdrachten en binnenh izen, oude kasteelen en stedenschoon; en bij het omslaan van degroote, langwer t ige bladen zal menigeen uitrcepen van bewondering niet kunnen weerhouden of om de herkenning van wonderm-Joie lekjes in
Gooiland en Vechtstreek, Sticht en Veluwe ,
of um
u de
openbaring, die ze menigeen zullen zijn, 'eidend tot
de erkeniung: Ik wist niet, dat ons eigen land zoo
mooi was!
Heel de reeks schilderachtige dorpen Vreeland,
Breukelen, Lcenen, Hilversum, Bussum, het Hollandech
Barbizcn Laren, de oorspronkel k ge leven visschersdorpen Spakenburg en Bunschoten aan de Zuithrzee,
de weeldedorpen Baarn en 's Gravenland, de Geldersche valiei, de cmstreken van Arnhem, 't wordt er alles rijk gestoffeerd in aangetraffen.
De foto's zi n niet alleen met zorg en smaak gekozen, maar ook zeldzaam fraai algedrukt en de firma
Morks & Geuze te Dordrecht, die daarvoor naprcefzending nit eenige mededirgers werd aar g;ewezen,
heeft met het toestellen der cliché's voor vie dit
nooit zag een niet op juiste waarde te schatten arbeid — bewezen hoe degeliik de graphische kunst in
haar inrichting wordt beoefend
Is dus deze kunstdruk een eer voor de Nederlandsche industrie, in alles heeft de A. N. W. B. de leuze
gehuldigd: Eigen nijverheid en kunst voor!
De cliché's werden vervaardigd door de chemigraphische inrichting „Polygraph" te Haarlem, bet paP is uit de fabriek „Van Gelder" te Amsterdam,
de banden werdengeleverd door de Vrma Wan-mann
te Zutfen en de bandteekening van het „blauwboek"
is van Theo Molkenboer.
Bij het doorlezen van de beschrijvingen, al reeds
dadelijk de inleiding, staat men evenals in een landschap stil bij mooie brokken proza, dan weer laat
men zich lustig meeleiden op fiets of in motorboot,
en altijd
Feith telarigrijk.
Nog zullen drie deelen volgen, maar de tekstschrijvers o. a. Frans Netscher, zullen hun bestepen dienen tegebruiken om hem te evenaren.
Van dit eerste deelgaat een bekoring u;t, cen opwekkelijke prikkeling als van zuivere luchtinademing,
als van de verfrisschende tcchten zelf, die men te over
in ons schoone land kan maken.
De strekking van dit monumentale feestboek valt
g
eheel in de lijn
anvons streven en daarom ook
wordt het, bii een prceve der foto's, met zooveel ingenomenheid bier aangekondigd.

Nederlandsche Muziek.
:
De NieuweRotterdamsche Courant schrijft
„Het 1-estuur van den (Rotterdarnschen) Kunstkring heeft een voortreffelijken maatregel genomen,
waarvoor alien die in dengrcei van onze eigen kunst
belangstellen het bestuur zeer erkcntelijk zullen zijn.
Iedere zangeres die op een der Kunstkring-uitvoeringen wenscht op te treden moet minstens de helit van.
haarprogramma aan Hollandsche componisten wijden. Dat die maatregel genomen moes t, pleit niet
voor ooze zangeressen en zangers. Dat hi' genomen
i s,
juichen wij van harte toe."

Zuid-Nederland.
Aare de Leden van Groep België.
Begin December a s. zullen de bijdragen van
1908gelnd worden. Wijrzoeken
ve
onze leden
hierop te willen letten en er voor te zorgen,
dat het kwijtbriefje liefst bij de eerste inning
betaald worde, ten einde zooveel mogelijk nutteloozen arbeid en nuttelooze kosten te sparen.
Willen onze leden ons hierin tegemoet komen,
dan weten we with- 1 Januari hoegroot ons
ledental is ; dan kunnen voor 15 Januari, naar
het voorschrift van het Huishoudelijk Reglement
voor het Belgisch Groepsbestuur ae verschillende takken hun ledenlijst ontvangen en kan
hetgetal hunner vertegenwoordigers in het
Groepsbestuur en dat hunner stemgerechtigde
afgevaardigden op de Algemeene Vergadering
vastgesteld worden. Ook kan dan bij benadering bepaald worden hoevele exemplaren van
N e e r l a n d i a voor onze Groep voor 1909
zullen noodig zijn. Onze leden gelieven er ook
op te. letten, dat bijluit
bes van de laatste
Algemeene Vergadering de minimum-bijdrage
gebracht is op 3 frank.

Belgisch Kongo.
Leden van Groep Belg,
ie die Vlaamsche vriendem
en kennissen in Kongo hebben, worden uitgenoodigd
hun naam en adres mede te deelen aan ons Secretariaat, tot uitbreiding van het Algemeen Nederlandsch Verbond in Kongo.

Een. Vlaamsch Handelsverbond.
Nu de Vlaamsche Beweging den kinderschoenen
ontwassen is, haar „Sturm- and Drangpericde" achter den rug heeft, voeling heeft gekregen met het moderne Leven, zij ook begonnen naar nieuwe we en
te zoeken. Niemand die met een helderen blik de toestanden waarneemt, zal nog langer beweren dat die
Beweging uitsluitend een taal- of een letterkundig
doel najaagt. Zij heeft haar idealen, wij zullen niet
zeggen hoc er maar breeder gesteld. Geen middel
wil zij on eproefd laten om van het Vlaamsche yolk
een cultuurvclk te maken, om het tot een eigen, zelfstandig, oorspronkelijk leven te ontwikkelen; geen enkele van de krachten die in dit yolk sluimeren wil zij
onbenuttigd laten en niet alleen stuurt zij er op aan
om, waar het slechts eenigszins in haar macht ligt,
de taal en de letterkunde, de kunst in het algemeen
in al haar uitingen te bevorderen, maar ook de Vlaamsche wetenschap is het voorwerp van haar ga:stadige
zorg, en, wat minstens even belangrijk is, ook het
gebied van de praktijk heeft zij betreden ; er is in de
laatste jaren een economische Vlaamsche Beweging
ontstaan
die voor doel heeft in Vlaanderen handel
,
en niivgrheid te vervlaamschen en misschien bevat
ju'st deze richting wel het middel omstioedig-er dan
men het op het eerste gezicht zou denken einddoel te bereiken. Want het is immers een algemeen
bekend feit, dat de menschen meestal veel vathaarder
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zijn voor het stoffelijke, het tastbare dan voor het algetrokkene, het ide_ele. Kan men aan het nutitiek bewijzen, dat Vlaamschgezind zijn voordeel kan Or leveren, dan is het zoo goed als zeker, dat velen, die
thans in dit opzicht Of onverschillig zelfs vijandig
zijn, de zaken heel anders zullen gaan inzien.
Endaarom moet met vreugde de stichting van het
Vlaamsch Handelsverbond begroet worden. Het werd opgevat en doorgedreven door personen, die met beide voeten vclop in de praktijk staan,
door menschen die, uit den aard der zaak, weten wat
zaken zijn, door lieden, die ongetwijfeld met een sterke dosis idealisme bezield zin, — want wil remand
over den kring heenkijken, die gewoonte, slenter,
opvoeding om hem getrokken hebben, dan moet hij
reeds eenigszins een idealist zijn, — maar die toch
eerst en vooral werkellikheidsmenschen zi;n, voor wie
het ideaal niet lets onl:estemds is, dat zij steeds najagen zonder het ooit te kunnen bereiken, maar die
juist dit ideaal aan de werkehlkheid pasklaar
maken.
Het was te Brussel in 1906, op het XXIXe N ederlandsch taal- en letterkundig Cong r e s, — een Congres dat stellig fen van de belangrijkste geweest is die wij tot nog toe gehad hebben, — dat het plan om te trachten den hantiel in
Vlaamsch-Bel te vervlaamschen werd uiteengezet.
En dat de noodzakel kheid en de mogelijkhad daarvan wel drip end be on te worden gevceld, bewijst
de omstandigheid, dat twee personal tegelijkerticl en
onafhankelijk van elkander het plan in zich hadden
voelen ontstaan, n.l. de heer J. Fassotte,
van Brussel
en de heer Leo Meert,
van St. Nicolaas.
Met belangstelling vooral werden de mededeelirgen
vernomen van den heer Meert, zelf noreraar en
handelaar, de denkbeelden die hi' kwam verdedigen
reeds in praktilk had gesteld en met veel duidelijkaswden handel in
heid aantoonde
,
dat het mogelijk
Vlaamsch-Belgie te vervkaamschen, dat het zelfs deteens zoo heel moeili3k was om daartoe tegeraken,
indien de wil slechts bestond.
Uitgaande van het beginsel, dat de kooper de wet
stelt aan den verkooper, is het mogelijk v )or den
Vlaarnschen handelaar om van al zijn levera;f:iers te
eischen, dat zij hun briefwisseling met hem in het Nederlandsch voeren ;• steunend op het recht dat de wet
hem toekent, kan hi' in al zijn betrekkingen met het
beheer van spoorwegen, -posterijen, telefoon en telegraaf en met de Nationale Bank vragen dat het Nederlandschgebruikt wordt, en daar hij meester is in
zijn eigen huffs kan hi' heel zijn personeel, gansch
zijn boekhouding vervlaamschen.
Te ver zou het leiden hier in al de bijzonderheden te treden waartoe de uiteenzetting van dit, plan
aanleiding gaf. Wie er meer over wil weten, leze er
maar eens de Handelingen van bovengenoemd
Congres op na 1) en het artikel van den heer Fassotte Het Nederlandsch in den Belgis c h e n Handel 2). Hi'j zal daaruit leeren welk
groot voordeel voor de handelaars niet alleen, maar
ook voor anderen die bij den handel hun bestaan vinden of kunnen vinden daaruit kan voortspruiten. De
eersten zullen hun voortbrengselen beter bekend zien
worden; voor de Nederlandsch sprekenden onder de
laatsten zullen, ten gevolge van de vervlaamschen
der handelsbureelen, veel meer betrekkingen openkomen, daar de kennis van het Nederlandsch lei' briefwisseling en boekhoudingeen
•
eerste
vereischte
zal
zijn. Kortschrift, handelsrekenen, boekhouden, alle
vakken die zelfs in het Vlaamsche Antwerpen, — ook
de openl-are leergangen welke kostelocs door het
Gerneentebestnur worden ingericht, — tengevolge van
de omstandigheden in het Fransch worden onclerwe1) Eerste deel, bldz. 196-207; tweede deel, bidz.
435-442.
2) Verschenen in den Vlaamsch On) Gids
van 1907.
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zen,
zouden weldra ook in onze taal moeten orders
gedoceerd, en het zal wel niet noodig ziin hier te wijzen op het over root belang, dat een ruimer kennis
van het Nederlandsch in Bel gie voor de Vlaamsche
Beweging in den ruimsten zin kan hebt en.
De eerstegevolgen van die nieuwe strooming ziin
reeds te merken, nog niet in het o,_ enbaar, maar in
feiten. De Vlaamsche handelaars die het beginsel
streng toepasten cm aan hun leveranciers Nedei landsche briefwisseling te vragen, — hierbij -met ook
het initiatief van den Bond der M e e s t e rSchoenmakerste Antwerpen worden vertreid,
kunnen reeds op een prachtig succes wizenen wanneer eenmaal die beweging algemeen zal zi3n geworden, dan zal de uitslag, wij zijn er van overtuigd, be- en verwondering verwekken.
Intusschen hebben degenen welke dezen nieu wen
denkbeelden zijn toegedaan zich gegroepeerd en het
bovengenoemde. Vlaamsch Handelsverbond o r gericht, dat in zijn school reeds een tweehonderd leden bevat,groothandelaars, zco Aid als
kleinhandelaars, advocaten zoowel als bedienden en
dat, wij zijn er van overluigd, geroepen is . m een
zeergroote uitbreiding te nemen.
Het is ons niet toegeaten
l
cm uit de biecht te spreken, maar wij kunnen bier in ieder geval verzekeren dat het, sedert de weinige maanden van zijn bestaan, reeds op een onverhoopten bi . val kan wizen
en dat, als ales voortgaat zooals het werd begunnen, als al de plannen die gekoesterd worden hun
uitvoering krigen, wij ongetwijfeld, eer het eunge
jaren verder is, een machtig organisme sterker zullen
zijn.
Daar dit V e r b o n d ook stoffel .:ke voordeelen
aan zijn leden zal verschatien en daar de standrc!gelen het lidmaatschap van Noord-Nederlanders
ten, kunnen ook dezen op den duur hun nut tat die
nieuwe instelling trekken.
In afwachting zou het goed zijn dat al degenen in
Vlaanderen, die met den handel van dichtbij of ver af
,
in betrekking staan
kennis maken met het doel en
het streven van het V e r b on d.
Inliehtingen verstrekt zeer gaarne de secretaris, de
heer Leo Meert—De Mulleure, Prins Albrechtstraat,
St.-Nikolaas(Waas), Belie.
t3g
Uit onze Takken,

Aalst. Op 25 October gaf de Tak een feestavond waarop de heer Omer Wattez, uft AntwPrpen,
een voordracht hield over „De Poezie der Germaansche Mkldeleeuwen". De spreker toonde aan op welken verheven trap van ontwikkeling de poezie in 1 bijzonder en de Germaansche kunst over het algemeen
in de middeleeuwen stond; hi' verwierf vent bijval.
Het muzikaalgedeelte was goed verzorgd en weld
zeer verdienstelijk uitgevoerd. Me'. Marie Billiat droeg
op mocie, gevoelvolle wijze cenige oude liederen
voor, de heer Romain van Hauwe zong nr_t Brachtie stem balladen en mej. Bertha Reyniers en de 11; er
Prosper D'Hoir speelden zeer geed „Herderskout"
voor klavier en klarinet, van Peter Benoit. Het madrigaal „O broeder, miin 1-roeder!" van Walrant
werd door het vierstemmig emend koor, onder leiding van den beer J. Courteaux weergegeven.
— In de zitting der Letterkundige Afdeeliiig van
17 October werd door den voorzitter,
den heer V.
,
D'Hondt
een bespreking ender de leden ui'gelckt
over r laatsel ke gebri iken en folklore.
Op Zaterdag 7 Novem'ler hield de Letterkundige
Afdeeling I het openen van het vilfde jaar hirer
werkzaamheden, eene ieestzitting Waarop de beer
FransReir hard, uit Brussel, handelde over „Pe
Vlaamsche Beweging vrceger en nu".
Met de welsprekendheid die hem eigen is, deed de
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in den kamp vergrijsde strider inzien dat we, op gebled van Vlaamsche bewging reeds veel veld tierthen
veroverd. Voor den Vlaming kan van het bedeesd optreden van vroeger jaren thans geen spraak nteer zijn.
Hij is, als iedere staatsburger van zijne rechten tede openbare besturen
wust en weet zijne eischen
doen gelden. Wat de flauwe arguvrij en vrank
menten onzer tegenstrevers aangaat, die aan ono
gemerkt voorbij.
Na te hebben te doen inzien in welken ondergeschikten toestand de mannen van 1830 onze bevolking hebben gebracht, toonde hi' aan welke aanzienlijke veroveringen wij reeds hebben gedaan. De Vlamin hoeven enkel als zelfbewuste mannen op te
treden overal en bij iedere gelegenheid, om de taalwetten een ijdel woord te doen blijven.
rachti ge rede met iedereen aan te
Hij besloot zijn P
zetten e werken voor het verkrFlen der Corernanswet en de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Dan zullen we een grooten stap vooruit hebben •
gedaan en zal onze beweging in vasten grond kunnen wortel schieten.
De juffrouwen J. Bomon, P. Herreweghe en de heer
Is. Hallaert zongen daarbij mooie liederen, terwiil de
heer Florel van Molle een staaltje zijner voordrachtkunst ten bestegaf.
An twerpe n. Deze Tak vatte zijn winterwerkzaamheden aan door het in werking treden van de
nieuwe afdeeling: „Hooger Onderwiis voor het Volk",
die dit jaar voor het eerst met een volledig programma voor den dag kwam. De plechtige openingszitting
had plaats op 18 October ten Stadhuize. Professor
der stad Gent, hield
Dr. Carr de Bruyne, end
een zeer belangwekkende voordracht met lichtbeelden
over Plantenaardrijkskunde. Het talent van
Professor De Bruyne is voldoende bekend, zoodat
zijn lof hie niet meer behoeft te worden verkondigd.
Den 27en October ving Dr. Miele een reeks van zes
lessen aan over Kinderverpleging en pvoedin g. Een talrijk publiek, vooral nit dames bestaande, woonde die les bij, waarvan het practisch
nut door ieder werd ingezien.
Hoogergenoemde afdeeling heeft haar progratnma
op de volgende wijze geregeld:
n, die buiten de lessen van
g
I. Leerange
Dr. Miele,
zullen bevatten een reeks van zes lessen
van Dr. L. van Puyvelde over Het Tooneel in
de . middeleeuwen in Vlaanderen en
in Holland; twee lessen van Dr. F. Speyers
over De nuttelooze organen van den
mensch; drie lessen van Dr. Claus over M i sdaadku d e (crimineele anthropologie),; zes lespsen van Dr. F. Boonroy over Electriciteit;
een reeks voordrachten van den heer Pol de Mont
in het Museum over De Vlaamsche schilderschool in de lce eeuw en twaalf lessen van
den heer L. Rombaut over Sterrekund e. Dit
is de eerste maal dat in Antwerpen in het Nederlandsch over die wetenschap zal worden gehandeld.
II. Voor dr a chte n, die gehouden zullen worden door Max Rooses, mej. Ur. C. C. van de Graft,
uit Utrecht, Dr. Dwaja Tehurejory, uit Amhon, Mr.
Levy en den heer A. Laudy, uit Amsterdam, Dr.
Me en de heeren F. van Cuyck en F. Oyen.
III. Voordrachten voor het Volk, die
op verlangen, in verschillende volksvereenigingen zulIen worden ingericht en waar hebben neretcr
verklaard om op te treden: Dr. A. van de Per! e)
over De Tering; Mr. N. Gunzburg over W e r kkontrakten en werkongevalle,i; Dr.
M. Rudelsheim over René de Clercci ea tie
heeren 0. Wattez en F. Oyen.
Deze nieuwe reeks werkzaamheden v.; n den Tah,
— de bewijzen zijn reeds daar, -- is geroepen om
veel bijval le- hebben. Ook weet het rubliek haar al
naar waarde te schatten, het een de talrijke opkornFt
van belangstellenden bewijst.

L o k e r e n. Verslag der werkzaamheden gedu ensde het tijdperk October 1907—October 1908.
Deze Tak heeft op zijn we tal van moeilijkheden
ontmoet: enkele zijn overwonnen, dcch talrijk zijn
diegene welke nog behooren bestreden te worden.
Gelukkiglijk verstaan de leden oppertest dat Lib als
Vlamingen, kloekmoedig moeten optreden. Tot hun
eer ma g gezegd worden, dat hun, tot nu tee zoo
waardige en moedige houding tot voorbeeld ma
strekken voor diet welke nog weifelend 'n het gedrang blijven staan.
Degezellige bijeenkomsten worden regelmatig bijgewoond door een vrij root getal leden cng
zullen allen toch wel iets meedragen van al het nuttige en schoone dat ze daar hooren. De heeren .voordrachtgevers hebben in den loop van het jaar de volgende onderwerpen behandeld:
De heer J. van Winckel: Over lichtteekening, vooral over kleurenfotografie.
L. Herbert: Over de Vlaamsche Beweging
na 1830.
H. Cools: Over vroolijkheid.
L. Herbert: OverJacques Perk.
L. Herbert:Over het Vlaamsche Handelsverbond.
J. Libbrecht: Over aardkunde.
J. van Winckel: Over het Vlaamsch Gevoel.
H. Cools: Lezingen uit
werken.
J. van Camp: Eenige begrippen van scheikunde.
A. Lamborelle: Over tering (meti lichtbeelden).
L. van Puyvelde: Over het middeleeuwsch
Tooneel (met lichtbeelden).
F. Verschoren: Lezingen, uit zijn werk:
„
Het Nethe-dal".
Op 26 December werd door de zorgen van den
Tak eengoed geslaagd Kerstfeest met kerstboom ingericht voor de leden en hun kinderen.
Op 11 Juli werd, zooals alle jaren, een dringende
oproep gedaan aan de Lokersche bevolking. bet goed
voorbeeld werdgegeven door het Gemeentebestuur en
met vreugde mocht vastgesteld worden, oat het door
vele burgers gevolgd werd. 's Avonds werd een feestzitting gehouden, waar het publiek vrijen toe an
had; het woord werd er gevoerd door den heer H.
Heyman, uit Sint-Nikolaas.
De Tak mocht zich ook verheugen in het optreden,
op onze aanvraag, van den heer H. L. de Vriendt, met
zijn stuk: „In Drift", waarmee hi' de warmste toejuichingen inoogstte.
De bekroning van de werkzaamheden van dit jaar
is voorzeker het optreden geweest op 4 Mei 1908
van mej. Jeanne Rodhain, die op zulke kunstvolle
en roerende wt ze gedichten van den ongeevenaarden
Guido Gezelle, door verdienstelijke Vlaamsche toonkunstenaars op muziek gezet, wist te vertolken; en
vooral dat van den beminden Hugo Verriest, den
leerling van den grooten meester zelf. De kracht van
dat eenvoudig maar diepgevoeld en overtuigend Vlaamsche woord wordt nog steeds nagevoeld.
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M e c h e 1 e n. Den 21en October Held deze Tak
zijn openingszitting. D r. P. T a c k, onder-voorzitter, bracht op zeer belangwekkende wijze verslag uit
over de Vacantieleergangen te Leiden, gaf een beknopten inhoud van de lessen die hi' aldaar bigewoond heeft en deelde zijn indrukken, rnee. De heer
E. de Keyser werd als voorzitter voor twee
jaar verkozen en de heer D r. A u g. Borms treedt
als secretaris op ter vervanging van den heer Baecaert, die niet wenschte herkozen te worden. Op de
vergaderingen van 28 en 29 October werden de werkzaamheden van den winter besproken, die allerbelangrijkst zullen zijn (twee declamatie-avonden), een groote tooneel-opvoering
voordrachten met en zonder
„
lichtbeelden, enz., enz.) en maatregelen werden ge-
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troffen om een afdeeling voor „Vreemdelingenverkeer"
in te richten.
Den Ben November be onzen de leergangen voor
de afdeeling „Hooger Onderwl;s voor het Volk". Er
zullengegeven worden : 5 of 6 lessen over Duitsche
klassieke schrijvers door D r. Van D o o r s s e1 a e r e, 3 oil 4 lessen over de Belgische ongevallenwet door M r. L. Do s f el en 5 of 6 lessen over
Besmettelijke ziekten door M. Per e m a n s.
e3g

Postzegelafdeeling.
Be z en dingen in dank ontvangen van: J. W.
Hilbrander, Jongel.-Afd., Haarlem; mej. C. van Vollenhoven, Rotterdam; Poll Fassotte, Brussel; Agenzia
Maritime Olandese, Genua; J. Koelemanpia. Van
Drimmelen), Damesburg, distr. Marico, Transvaal;
Prof. Pekelharing, Utrecht; James Corsen, Curacao;
mej. Olga Insinger (van Louxor), Arnhem; J. L. de
Rijke, Frischgewaagd, Heidelberg, Transvaal;. J G.
Swets, Hardinxveld.
Als co r re sponden ten meldden zich aan:
James Corsen, Curacao; mevr. Schonken, secretaresse A. C. V. V. Stellenbosch, Kaap-Kolonie; mej. Olga
Insinger, Spijkerslaan 41, Arnhem; J. Wicherink,
ambtenaar bij de Atjeh Handelmaatschappij, Koeta
Radjah, Sumatra; H. van der Putt, Besselstrasse 12,
Bremen; mej. Stella Pladet, p/a. David, 24 Wexstrasse, Hamburg; mejulfrouwen Attie en Nini Brunt,
Heemskerckstraat 43, Den Haag.
V e r la ngd zoo spoedig, in zoo groote hoeveelheid mogelijk: de nieuwe 1 1A cent postzegel Nederland; de aangekondigde nieuwe 17% en 20 ant.

H. MEERT,
Secretaris Groep Belie.
20 Spiegelstr., tient.
N. S. Zendingen worden ook aangenomen door
het Kantoor A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg draagt.

ZUID-AFRIKA.
Uit Johannesburg.
Uit een hoofdartikel in de Bo odschap pe r,
No.9, blijkt, dat de Nederlandsche Vereeniging en de
Hollandsche Club zich vereenigd hebt en en de naam
der eerste behouden is.
Voorloorig zal het lokaal No. 18 Louisa Buildings,
Presidentstraat, tegenover het Postkantoor een geschikt
vereenigingspunt ziin. Bibliotheek, lees- en kaarttafel
bieden er ontspanning.
Door eendracht kan hier: nog meer macht verkregen
worden, want er zijn te Johannesburg ongeveer 500
Hollanders en de heer Gerlings zegt aan het slot
van bedoeld artikel terecht:
„Wij zijn nu een, laten wij dit bliiven en trachten
de taak, die wii op ons genomen hebben te verwezenliken: de goede geest en het gczellig verkeer onder
de leden bevordren, de Nederlandsche taal, gebruiken engewoonten hoog horden, steun verleenen aan
onze mingegoede landgenooten, maar bovenal, en dit
geldt voor allen, elkander zedeliik en daadwerkelijk
steunen, niet alleen in onzen stria tot bereiking van
een hooger maatschappelijk stand punt, maar ook in
onzepogingen tot bereiking van een hooger zedelijk
ideaal".
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— De Openbare Bi':liotheek te Johannesburg heeft
aan het Bestuur der Afdeeling van het A. N. V. verzocht haar steeds inkeuze aankoop van Hollandsche boeken ter zijde te staan. Als commissarissen
voor dit doel zijn benoemd de heeren A. van den
Broek en D. Krabman, die zich in verbinding hebbengesteld met boekhandelaren in Afrika.
— Door de Zuid-A!rikaansche Afdeelingeri van het
A. N. V. is Lesloten elk jaar een of meer prijzen beschikbaar te stellen om te worden uitgereikti aan dien
candidaat of candidate, welke op het examen van den
Kaaps'chen Taalbond beg toogste aantal punten verkriigt voor het Hollandsch.
Men weet dat het Hooldbestuur daarvoor ten bedrag van viif pond beschikbaar heeft gesteld.
Deprijs zal heeten A. N. V.-Prijs.

Verschillende stemmeil.
Ms men de Hollandsch-Afrikaansche bladen leest,
weet men niet recht waaraan zich tehouden: is er
werkelijk bij de Afrikaanders, of ook maar Len aanmerkelijk deel hunner, oprechte liefde voor bun taal
en komen zij er voor op, of niet ? Afrikaanders zelf
antwoorden verschillend op die vraag.
De Afrikaans-Hollandse Taalverenigin,
de nieuwe
g
Transvaalsche vereeniging die zich vooral r'et . 1 onderwijs bemoeit, heeft zich tot de Transvaalsche afgevaardigden ter nationale conventie te Durban gewend met het verzoek bij het ontwerpen van de
grondwet voor een vereenigd Zuid-Afrika het beginsel van algeheele gelijkheid van Hollandsch en Engelsch voor oogen te houden. In dat adres heet 't:
„Blijkens recente uitingen van de volkswil, eist tans
heel het Afrikaans-Ho and publiek en zelfs 'n groot
deel onzer En elsemedeburgers deze taalgel-kheid".
Heel het Afrikaans-Hollandsepubliek: dat klinkt bemoedigend. Maar nu deze klacht in de Volkstem, in
een „Wiegelied van Baal" door 0.:
Slaap rustig en sit maar m'n vrinde,
die nagrus is soet!
Laat kommer nochsorge jul hinder,
ik waak o'er jul goed!
Jul word deur die wereld bewonder,
Geag en gevier,
trots al diegeskrijf en gedoente
en aaklig getier
van sterwende konservatiewe,
geklemd aan 'n taal
oorspronklik, veragtlik uit Holland,
in banvloek bij Baal.
En dan deze„prosaiese nadraai”: „Verswolge deur
meedogenlose see van verengelsing, is die standpiaats van die Afrikaner, die pionier van ns Suid
Afrika, nie meer tevinde nie. Of so's 'ngrasskeutje
wat verdor en verbrand, en waarvan die as weggedrage word deur die vier winde. Net nou en dan
word onderbrokegeluide, als afkomstig uit 'n geestewereld, gehoor! Partijmaal skerp selfverwijtend, dan
weer dof alsgesmoord in bitt're trane van verwiji:
Was al ons Hide dan voorniet, o, ontaarde nageslag?
G'n kans meer op herstel ? Telaat ?"
En zoo zouden er meer teekenen van mismoedigheid bij Afrikaanders en klachten over de lauwheid
en hetgebrek aan fierheid van bun yolk zijn te vermelden, maar wij even nu liever gehoor aan de andere stemmen.
Zoo is er een vlugschrift verschenen van :le hand
van ds. H. van Broekhuizen,voorzitter van de Afrikaans-Hollandse Taalvereniging, getiteld: Wij zullen
handhaven, en daarin deze ferme taal: „Wij mogen,
we kunnen niet en wij zullen niet rusten vOOrdat het
zover is, datgeen ambtenaar of onderwijzer aan esteld wordt, tenzij hij de L'eide talen volkomen machti g is, of liever, dat hi' ook het Holland degelik
ken!, want voor 't Engels en de rechten van die taal
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zullen de hoofdambtenaren en de direkteur van onderwijs wel zorg dragen".
Eengoed teeken is 't ook, dat er voor de verspreiding van de Wereldbitniotheek geijverd wordt,
o. a. wear door Ons Land in een hoofdartikel.
Stelig zal het die uitgave in Zuid-Afrika goed doen,
dat er een tooneelstuk van JanCelliers in zal verschijnen.
Bij die Monument is de naam van een bundel Mrikaanschegedichten, te Potchefstroom verschenen. Ze zijn van dr. du Toit, en worden uitgegeven ten bate van het vrouwen- en kindermonument,
waarvoorpresident Steyn zich zooveel moeite geft.
Hi' heeft dan ook een voorwoord 1 ij de verzen geschreven en zegt daarin: „Noudat jong Suid Afrtika
sigself bewus word, en drome droom van 'a eige
literatuur, verwelkom ik die soort van pennevrugte van
ganser harte. Voor mij is die eerstelinge van oils lit6ratuur so heerlik als diegeluid van die eerste reendrucppls, na 'n largdurige droogte!"
De Volkstemprijst de verzen zeer.

Briefwisseling.
Niet lang geleden is er een com-rriissie uit het Verbondgevormd met het doel briefwisseling tot stand.
te brengen tusschen de, over de gelEele wereld verspreide Nederlandsch-sprekenden. Eigerliik is dit plan
in Zuid-Afrika het eerstgeopperd en heeft urn van
daar de hulp van het. Verbond ingeroepen, die natuurlijk met groote bli',dschap is verleend.
De commissie hier in Nederland Lestaat uit tie heeren Dr. H. J. Kiewiet deJonge, Dr. Leo rouche,
Dr. N. Mansvelt, mej.
A. Mong
ers
mej.,
Dr. A. J.
Nijland, Dr. J. B. Schepers, Dr. J. Wicherinck en
FrederikRomp,
el als secretaris.
Het bekende maandschrift,
De Unie, te Stellenbosch
,
werd in Zuid-Afrika het or aan dezer briefwisseling.
Bij de redactie gaven zich de Z.-Afr. jongelui op.
Hier deden de Hollandsche 'on ens en meisjes het,
door middel hunner onderwijzers en onderwijzeressen
en leeraren en leeraressen, bij den secretaris dezer
commissie.
Na korten tijd was een vijftigtal Zuid-Afrikaanders
met Hollanders in briefwisseling gebracht. En nu
komt van alle zitclen bericht dat de brieven zoo opgewekt en zoo gezellig zijn.
De boel loort.
Zuid-Afrika . is ons nu echter voor. Er zijn meer
ongelui daarginds die met Hollandsche of Vlaamsche
jongelui in briefwisseling wenschen te treden dan
hier. 1Dat komt omdat er in Europa nog te weinig
openbaarheid aangegeven is. Dit heeft men opzetteIijk gedaan. Men wild€ eerst eens zien hoe bet in
en welke bezwaren zich in depraktijk zouden kunnen voordoen. Maar nu men wat ondervindirg heeft
opgedaan en wee!, wat men moet doen en wat men
moet vermiiden, nu stelt de secretaris, de heer Frederik Rom el Wijnstraat 81, Dordrecht, zich gaarne
beschikbaar tot het geven van inlichtingen. Voodoopig }-epalen wij ons nog tot het laten vceren dezer
briefwisseling onder verantwoordeliikheid van hocklen
en o-.derwijskrachten van scholen. Aanzoek om
vormen ter invulling der namen van leerlingen die
briefwisseling met Zuid-Afrika, Vlaanderen, Oost-Indie en West-India wenschen, kunnen worden gericht
tot den secretaris dezer ccmmissie.

i

Jhr. Mr. von Weiler, S. M. Hugo van Gin en P.
A. de Bru;: ne. TeKaapstad voerden het woord de
Hollander J. E. Vixeboxse,voorziter der Aldeeling,
en de Vlaming Prof. A. Lodewy ckx; terwij1 de Afrikaner Melt Brink naast Hollanders als mevr. I uyt ert
de heer A. Grader door voordracht, zang en spel den
avond or luisterckn.
Wel een zeer teekenerd voorbeeld der lla -!it van
het Verbond om te zamen te brengen wat te zamen
behoort.
De heer Vixeboxse opende den avond te Kaapstad
met een woord over het Verbond. Prof. Lodewyckx
sprak over den Vlaamschen taalstrijd en vergeleek die
met de Hollandsche taalbeweging in Zuid-Afrika.
Mevr. J. Luyt zong Hollandsche hederen, waarvan
Ons Land zegt: „Het is niet dikwijls dat men in ZuidAfrika dergelijke liederen als Des winters als het reghent en Merck toch hce sterck, enz. hoort en de Afdeeling Kaapstad en omstreken van het Al g. Ned.
Verbond zoowel als heel de Hollandsch-spr6ende bevolking is mevr. J. Luyt hiervoor grooten dank verschuldigd, en wij vertrouwen, dat zij het hij de ze
poging niet zal laten, maar nog vele makn het Hollardsch lied, zij 1 oud- cf nieuw-Nederlandsch, Afrikaansch of Vlaarnsch, in het publiek zal doen hooren".
De beer Grader sceelde klari-et- en saxophone-soli
en voerde zijn Banio-Mandoline Gitaar-orkest aan. De
beer Melt Brink ten slotte droeg zijn bekende grappig storm „Di assuranti of wat Oom Bram daarvan
de k",
voor.
Geduren'e de rustpoos zorgden jonge uames in
de kleederdrachten vanHolland voor de hongerige
ma en en dorstige kelen.
De avond is uitnemendgeslaagd. Ons Land verklaart dat er een aangename stemming heerschte en
dat Afrikaners, Belgen en Hollanders broederlijk te
zamen zaten. Het I lad spreekt zelis van cm. enorm
succes — degroote \Vichtzaal was bi,; na stampvol —
en vraagt: Wie praat er nu ncg van dat er te Kaapstall een belangstelling zou zijn voor de Hollandsche
taal, voor HollanP schen zang, Hollandsche voordracht
en muziek. Het ledental steeg van 45 tot 81.
Bravo Kaapstad!

Het Hollandsch in Transoranje.
Te Bloemfontein is een vereedging, Onze Taal, opgericht die wil stri'den voor het Hollandsch. Dr.
Knothe heel! in de eerste algemeene vergadering het
doel en streven der vereeniging in een knappe redevoering uiteengezet.
Het Hollandsch in Natal.
Uit een brief:
Er begirt Leven in de brouwerij te komen. De
omstandig-heid dat het Afr. element in Brie der Z.-A.
kolonies den boventoonvoert, werkt ook op de Natalsche Afrikaners in en er is dientengevolge i-en tcenemende belangstelling voor het Hollandsch, Zelfs
de Engelschen toonen grooten ijver om Hollandsch te
leeren. Op het „college" kiezen zij meer en meer het
Hollandsch als leervak in plaats van het Fransch en
er ziin verschillendeprivate klassen voor het Hollandsch opgericht.

Verbondsleven te Kaapstad.

OOST-INDIE

Den 17en October 1.1. werd Dr. H. J. Kiewiet de
one te Dordrecht ter gelegenheid van zijn vertrek
naar Zuid-Afrika een afsclieidstnaaltijd aangeboden.
Eenpaar dagen vroeger hield de pas opgerichte Afdeeling Kaa r stad van het A. N. V. haar eerste openbare ledenvergadering. Te Dordrecht spralcen o. m,
de oud-Afrikaner Dr. N. Mansvelt, de Vlaming Prof.
Paul Frederic q en de Hollanders Dr. H. J. de Graaf,

Als secretaris-penningmeester der
Groep Ned.-India is opgetreden de
heer A. M. Margadant te Weltevreden.

Berieht.
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Sprokkelingen uit het Indische Groepsblao

over Augustus 1908.
In de Groepsvergadering van 7 Augustus kwamen
de onderwerpen, welke in die van 7 Juli aan de orde
waren gesteld Hader ter sprake; de volksopvoccling
zou ten onderzoek worden o f gedragen aan eene 0 iider w ij s-C o m m i s s i e, waarin benocmd werden
mej. Van der Willfigen en de beer Vallette; eene
Commissie voor Weermacht- en Vlootvereenig ing bestaande uit de leden Overste
Bran en Ka stein Kooij zou in de eerste plaats de
inogelijkheid overwegen van de oprichting eener afdeeling van Onze Vloo t.
Voorts werd een Propaganda-Commissie
samengesteld, waaiin benoemd werden de heeren Kooij
en Roessingh van Iterson; terwijl besloten werd de
Vereenvoudigde Spelling in het Groeesorgaan te bespreken, in de edeelingen te doer' behandeicn, aan een referendum te onderwerpen en ten
slote bij het Hoofdbestuur voor le brengen. Omtrent
de vraag door de afdeeling Batavia gesteld: ..mo e t
een lid van het Verbond, wonende in
het gebied van eene Groep, zich daarb ij aanstuiten ?" zou onverwi,ld aan het
Hoofdbestuurgeschreven worden.
Medegedeeld werd dat de beer J. Kuneman zifn
ontslag als secretaris-penningmeester had genornen.

dagelijks met eigen oogen dit la en der kinderen
zonder eenig nut — et
ja hsticht kwaad, want het
staat 't aanleeren van noodige kennis in den weg.
Met name de beoefening van en de
zin voor 't Nederlandsch zelf lijden
er onder".
S.gaat daarna de door Kollewijn e. a. voorgestelde
schriifwijze na en toont aan dat de door dozen voorgestane veranderingen tang niet zoo radicaal zin als
wel vcorstellen.
sommigen
Ten slotte neemt de schrijver de invoering van de
V. S. met betrekking tot Nederl.-Indie in beschouwing; hi' acht die van root staatkundig
belang ; zij zal de verbreiding der Nederl. taal
vergemakkelijken en daardoor 't lezen van hollandsche boeken en des 1 veld winnen der beschaving in
Nederlandschengeest bevorderen.
„De spelregels van de vereenvoudigde leert men na
eenpaar maal overlezens. Dat 't volgen dier ugels de
schrijfiaal leel k maakt is een bewering, die slechts
uit ongewo r me voor tspruit — het werd indertid ook
van de selling van de Vr. en te W. gezegd".
S. hoopt dat vereenigingen als de Groep N.-I , de
Indische Bond, Insulinde, Tiong Kwa Kwee Kwan,
anen
Boedi Oetomo,
de Jong-Indiers en de Jong-jav
depropaganda voor de V. S. zullen steunen.

Indie van het A. N. V." zooals dit bij Gouvernements besluit clod. 29 Juni MS, No. 32 is goedgekeurd en waarbij die vereeniging als rechtspersoon is
erkend.
***

(Deze stem tilt van geachte zijde, moet gehoord worden. Waar de schr ver meent dat het zich
onzijdig houden van het A. N. V. in zake V. S. voor
de Groep Zuid-Afrika reden was zich te onninden,
verist hii zich; die Grcep gi g te gronde ten gevolge van den oorlog, waardoor allerwege venvarring
ontstond, brieven en drukwerken in 't ongereede raakten en alle theze-dingen ten slotte gestaakt moesten
worden. Red. Need.),

In overeenstemming met het besprokene in de
Groepsvergadering wordt „'t Belang voor Ne-

Onder het hoofd:Vereenvoudiging van onze
Schrijitaal wordt verder kort aangegeven in welke

***

In het Augustus-nr. is opgenomen het gewijzigde:

Rcgkmait van de vereenig'ng „Groep Nederlandsch-

derlandsch-Indie van de, Vereenvoudiging",

in dit Hummer reeds, door S. ter sprake gebracht.
De schrijver zegt dat dit belang in Indie nog maar
weinig worth ingezien of erkend, tengevolge van vooroordeel, gehechtheid aan wat gewoonte geworden is,
gebrek aan belangstelling en vooral onvoldoende bekendheid met 't we en 't doel der vereenvoudigde schrijfwijze. Hij brengt in herinnering dat het strevon Haar brengen van overeenstemming tusschen de
schriif- en de spreektaal ook in andere landen zich
heeft geoFenbaard, dat one schrijitaal in dat opzicht
minder wijziging nocdig had dan de talen van vele
andere landen, doordien vroegere taalhervorrmrs daar
reeds op aan gestuurd hadden. De laatste hervorming
OOr de Vereenvoudigde was die van De Vries en
v
Te Winkel, welke geleerden een eigen spelling ontpelling noodig
Wier en vooral omdat eenheid vans
was voor de ton op handen zi;nde uitgave van 'I
Woordenboek der Nederlandsche taal.
Van regeeringswege is die spelling echter nimmer
bepaald ingevoerd; alleen werd voor regeefingsstukchrijfwiize van de Vr. en te W. aangenomen.
ken des
Nagegaan wordt hoe latere Regeeringen tegenover de
vereenvoudiging stonden. Aangetoond wordt, dat de
V. S. in den laatsten tijd veel meer veld wint, vooral bij de mannen van het onderwi's; dat er meer en
meer schoolbceken in de V. S. verschijnen, dat er in
groote Nederlandsche tijdschriften telkens meer
le n in de V. S. worden toegelaten.
Een lange reeks van namen van schriivers, die zich
reeds van de V. S. bedienen, worth opgesomd. „Leeraren, onderwijzers en genoemde schrijvers ziin, als
van zelf spreekt , personen, die met kennis /an zaken
handelen, als zij de spelling van de Vr. en fe W.
verzaken voor de nieuwe". Op de last en rnoeite,
welke het onderwijs van die spelling ondervindt wordt
wezen.
in eenige woorden ge
Green wonder dat allereerst de onderwiizers zich
voor eenvoudiger spelling verklaarden! Want zij zien

• * *

opzichten de nieuw voorgestelde schriifwijze van de
spelling van De Vries en Te Winkel afwijkt.

.
Jng-Indie
o
De vereeniging Boedi Oetomo.
Verschillende bladen, Indische zoowel als Nederland the,
maakten melding van de oprichting eener
inlandsche vereeniging
die tot doel zou hebben, den
,
strijd om het bestaan voor den Javaan te verlichi.en;
Westersche ontwikkehet streven zongericht zijn
u een
ling; de vereeniging
zo tijdschrift in het Hollandsch uitgeven. In Juli zou zij reeds 650 leden hebben
geteld. Hoewel de stool tot de oprichting der vereexigin is uitgegaan van leerlingen der opleidingsschool
voor inlandsche arisen, waarbij leerlingen der scholen voor inlandsche ambienaren en onderwijzers zich
dra ha en aargesloten, waren nu ook reeds inlandsche ambtenaren, onder vie zelfs enkele van hoogen
stand, en particureren als lid toegetreden.
In het laatst van September of het be gin van October zou te Djokja een congres gehouden warden, tot
het besp reken van de piannen en tot het geven van
een vaste richting aan de vereeniging.
Blijkens latere berichten is het congres op 3 October geopend en waren tegenwoordig de prinsen Pakoe-Alam en Notodiredjo, de regenten van Umanggceng, Ma elan en Blora, benevens ongeveer 300
belangstellenden. voorzitter zeide in zin openingsrede, dat het doel van het congres voornamelijk verbetering van het onderwijs was; de oprichting werd
aanle,evolen van een krachtig st e diefends voor al erneen onderwijs en de instelling eener landbouw-

scf)ol in red re residentie. Er vertoonde zich een duidelijke stroomi-ig een het conservatirme. Slechts
een spreker schiint, met talent, de stelling verdedigd
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te hebben, dat de Javaangeen Westersche beschaving noodig heeft; de overigen getuigden alien in den
geest van de tegenwoordig door vele jongeren voorgestane ontwikkeling, onderwijs en nog eens onderwijs op allerlei gebied. Er werd een vast hoofdbestuur
gekozen en besloten tot de oprichting van eeii orgaan. 5 October werd het congres gesloten. De Javabode zegt aan het einde van haar verslag : de wijze,
waarop de mannen, die de biieenkomst leidden, dit hebben gedaan, is zeker een voorzichtige te noemen: het
bestuur wist het midden te doen houden tusschen verschillende uitersten; terwij1 zij besluit: En wat den
vorm van dit congres aangaat, trot de beschaaide en
tochgedecideerde toon, die niet verdween.

of
Nog wel wat goeds in de Oost.
De „Ceylon Observer" vergelijkt Java met Ceylon en wijst op den veybazenden vooruitgang van
het eerste, in de laatste 20 a 30 jaren. Java en Madoera, te zamen twee maal zoogroot als Ceylon, hebben vier- tot vijimaal zoo\ eel kilometers spoorlijn dan
het laatste eiland; met de telefoon is het evenzoo
g
esteld. Geen Regeering ter wereld heet cultures en
inlandschen landbouw door middel van een ruim gesubsidieerden Botanischen tuin, r roeftuinen en wetenschappelijke laboratoria, raker geholpen dan de Nederland the op Java. Den planters op Java wordt 't in
vele opzichten gemakkelijk gemaakt. Als een voorbeeld van voortreffelijk regeeringsbeleid wordt genoemd, dat het Nederlandsche Gouvernement niettemin belangrijke stukken grond gereserveerd h ,udt ter
eigen beschikking.
***

Bij gelegenheid van den 70sten verjaardag van den
grooten staathuishoudkundige Gustav Schmoller, werd
een van hem afkomstige opmerking, in herinnering
gebracht, n.l. deze:
„Die grOsste Musterleitung der Kultivation oder
Erziehung zur Arbeit durch europaische Herrschaft
und Produktions teilung,
die Niederlandische in Java
und Madura, hat 1816—'86 aus 4,6 Mill. 22 Mil.
Menschengemacht".
(De laatste aanhaling werd uit het Alg. Hbld. overgenomen; de eerste werd aan dat blad ontleend.
Wat het aan zich houden van voor cultuur geschikte
gronden vooral tot verstandig regeeringsbeleid maakt,
is het feit dat diegronden ten behoeve van de inheenische bevolking, piet aan Europeesche planters
worden uitgegeven, maar voor die bevolking worden
bewaard, ook met het oog op de sterke uitbreiding
van het zielental, waarvan G. Schmollergewaagde,
en waarvan het cijfer nu wel haast 30 millioen zal
bereikt hebben.Red. Neerl.),

a
In het laatst van October vertrok de sultan van.
Asahan, diegedurende eenige maanden met een tweetai zijner verwanten in Nederland verbleef en daar
vele instellingen, ook allerlei plaatsen, bezocht, weder
naar zijn geboorteland. Wij ho en dat hi' een gunstigen indruk van ziin bezoek zal hebt en ontvangen
en dat dit zal bijdragen tot de bevordering van de
welvaart in de streken waar de sultan, onder Nederlandsch oprergezag, zijn invloed en ziin overwicht
kan doen al den.

SURINAME
Potgieter-herdenking .
Veel nieuws viel er in de laatste zes maanden uit
Suriname niet te vermelden. Na de lezing van den
ingenieur Loman op 11 IVIei, die in druk verscheen
en ruim verspreid werd *), trad de Groep niet naar
buiten voor 1 October met een Potgieter-herdenking.
Aileen werd de reglementswijzting op 27 Aug.
aan de buitengewone algemeene vergadering voorgelegd, die ze goedkeurde. Nog wordt de toestemming
van het Hooklbestuur vereischt, waarna 1 Januari
1909 hetgewijzigde re lenient in werking zal treden.
Den len October had danvoor de leden de herdenking plaats van dengrooten
•
vaderlander Po ;eter, wiens eeuwfeest ook in Nederland met belangstelling werd herdacht.
Voor een talriik en aandachtig gehoor, waaronder
Z.E. den Gouverneur en mej. Fock, hied de le Luitenant-Kwartiermeester J. J. Mac Kenzie eene lezing
over Pot Teter die op aangename wijze werd afgewisseld door het zeggen van verzen door mevr. A.
W. de Roode—Bosch, die daarbij een nieuwe zees
te waardeeren kracht in deze kleine samenleving bleek
te zijn. Deze verzen waren Neerlands taal, Veteranenklacht en Wils Klaer*n op 't is (een der liedekens van Bontekoe).
De lezing over Patgieter als mensch, als prozaschrijver en als dichter kon in alle opzichten geslaagd
wordengenoemd. Het is den heer Mac Kenzie gelukt
in een niet al te lang tildsbestek op voor ieder bevattelijke wijze dezen te weinig bekenden Nederlandschen dichter en schrijver bekend te maken en den
lust op te wekken meer van hem te lezen. Hij heeft
degeraadpleegde bronnen tot een re ti en aansluitendgeheel weten te bewerken en zijne lezing onberispelijk voorgedragen. De heer Mac Kenzie verdient
hulde voor zijne belangstelling en zijn streven. Het
is moeilijk in Suriname menschen te vinden, die lezingen willen en kunnen houden, en waar volstrekt
geen zielkundige studie door bestuur of leden van
spreker verwacht werd en deze ook geenszins heeft
willen beweren een kunstavond legeven, maar het
Verbond in degelegenheid heeft gesteld ook met deze.
herdenking niet achter te blijven, verdient het te meer
afkeuring van enkele bladen hies om een beoordeeling te leveren, die in zoo hooge mate onwelwillend
was. De spreker heeft voor zijn onderwerp gevoeld,
waar hi' eindigde met te zeggen, dat ware Pot rin levengeweest bij de oprichting van 't A. N. V.
hi' ongetwijfeld een der hechtste steunpilaren ervan
zou zin
geweest.
J
Het . bestuur waardeert het hoffelijk optreden van
„Onze West" in welk blad de kzing ongevraagd in,
haargeheel werd overgenomen en was uit men is
kunnen worden overtuigd, dat de boosaardige critiek
onverdier d was.
Hartelijken dank betuigt het bestuur eveneens aan
mevr. DeRoode en den heer Mac Kenzie.
Hun medewerking wordt zees gewaardeerd.
FRED. OUDSCHANS DENTZ,
Paramaribo, 17 Oct. '08.
Secretaris.
*) Verkri .gbaar aan het Kantoor A. N. V. tegen‘
toezending van 25 ct.
Red.

Afdeeling Buitenzorg.
In de plaats van den heer Th. Drivel is als secretaris dezer Afdeeling opgetreden de beer H. H. Zeylstra Fzn., Gang Gardoe, Buitenzorg.

Leden van 't A.N.V.,
GEDENKT CUR AC AO!

NEERLANDIA.

NED. ANTILLEN
Van 't Groepsbestuur.
Den 15en September werd ten huize van den Secretans-Penningmeester een bestuursvergadering gehouGlen. Tegenwoordig waren a1Ie leden met uitzondering
van den beer Ed. S. Lansberg. De secretaris deed
mededeeling van enkele ingekomen stukken: o.a. een
brief van Pastoor Jansen, dank zeggende voor de toekenning van een bijdrage aan George Croes van Aruba, ter opleiding in 't smids-vak op de ambachtschool
te Sta. Rosa en een brief van den heer J. K. Thielen, mededeelende, dat hi' de benoeming tot col respondent aanneemt.
Aan de vergadering werd daarna medegedeeld,
waarom de heeren met zooveel spoed waren Neengeroepen. Het Dagelijksch Bestuur had namelijk overwogen, of aan het A. N. V. geen steun kon gevraagd
worden om Curacao over zijn hoogst ernstige crisis
heen te helpen. Het Groepsbestuur werd tot het stellen van een dergelijk voorstel aangemoedigd, door de
spontane hula van het Hoofdbestuur in het laatst ontvangen Augustus-nummer van Neerlandia, voor welken krachtigen, zedelijken steun de geheele Kolonie
het Verbond dankbaar blijven zal.
Waar echter de stoffellike kracht
van duizenden Nederlandsche onderdanen op Curacao zoo goed als uit.geput is, waar de handel geheel stil
ligt, de bevolking kwijnt en met hongersnfood wordt bedreigd, meende het
Groepsbestuur ook stoffelijken steun aan het Verbond
te mogen vragen.
De vergadering, ten voile vertrouwend in den machtigen invloed van het A. N. V. besloot door tusschenkomst van het Hoofdbestuur den bekenden oproep te doen aan het yolk van Nederland.
(Zie daarvoor het begin van dit nummer).
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indlien het alienvergaat zooals het mij gebeurde. Het
dagblad dat ik ontvang gewordt mij steeds mtt een
adres, waarop de naam van de straat in het Nederlandsch voorkomt, doch datpriikt met het bespottelike: : Anvers (B elgiqu e), — ik veronderstel
dat men bij u toch wel weet dat Anvers = Antwerpen en Belgique = Belg ic is, — en dat ik nog niet,
ondanks mijn herhaald aandringen, door de ad ministratie heb kunnen doer veranderen.
Het is reeds verheugend om te zien, dat cr bij u
al bladen of ten minste een bladgevonden wordt,
dat het zijne zou willen bijdragen orn die leelijke
gewoonte te wijzigen, maar het voorstel om door
Vlaanderen een list te laten opstellen van de Fransche en Vlaamsche namen van straten,
pleinen, enz.
in de voornaamste steden van Vlaamsch-Belgie (daarbij ma men gerust Brussel rekenen) , lijkt mij wel
wat omsiachtig. Voor enkele steden zou men kunnen
volstaan met de adresboeken, maar voor de andere ?
Zou het u niet practischervoorkomen, aangezien
dan toch een blad van zooveelgoedgezindheid blijk
geeft, dit blad te verzoeken, telkens als het een
Fransch adres uit eenVthamsche stall krijgt, dit
naar het Secretariaatvan Groep Nederland te zenden, dat dan, voor het verkrifgen van de Nederlandsche benaming, zich in betrekking zou stellen met het
Secretariaat van Groep Belgie of met het Secretariaat van den Tak,wanneer een dergelijke bestaat in
deplaats waarop het adres betrekking heeft ?
Ik hoop ten minste niet dat de Nederlanders, die
een Fransch adres opgeven, zich zullen schamen een
Nederlandsch dagblad met een Nederlandsch adres te
ontvangen ?
Hoogachtend,
Uw dw.,
Dr. MARTEN RUDELSHEIM.
De Administratie te Dordrecht zalgaarne haar
medewerking verleenen.
Red.

Og
De Friezen en het A. N. V.
GeachteRedactie,

INGEZONDEN.
Vlaamsche Plaatsnamen.
Ant we rpe n, 7 November 1908.
Geachte Redactie,
Met belangstelling las ik in het October-nr. van
Neerlandia, dat de redactie van ons maandblad haar
aandacht heeft geschonken aan de klacht, die ik op
het laatste Nederlandsche Congres heb geuit aangaande de slechtegewoonte,
die de NoordNederlanders
hebben, om brieven die zij naar Viaamsch-13elgie zenden, gewoonlijk met Fransche adressen te voorzien. Eens
le meer bleek ook uit de aanvraag door u bii een
van de grootste Nederlandsche bladen, dat in Bel
heel wat lezers telt, gedaan, dat ik hoegenaamd niet
overdreef toen ik op hoogergenoemd Congres de bij
onsgevestigde Noord-Nederlanders beschuldigde maar
al te dikwijls met het fransch te willen pronken,
waar hun eigen taal hun nochtans even goed ten
dienste zou staan.
Ikgeloof echter niet dat het altijd de schuld is
van de in Belie gevestigde lezers der Hollandsche
dagbladen en dat de administraties van deze in dit opzicht wel wat op haar kerfstok hebben, ten minste

Gaarne zag ik in Neerlandia eenplaats verleend
aan het onderstaande, een beantwoording van Dr.
Schepers' opmerkingen in het October-nummer.
Dr. Schepers wit berusten, wil zelfs geen poging
wagen om het verlorene te herwinnen. Graag neem
ik aan, dat dat berusten zeer verstandig is, als het
voortspruit uit een gevoel van onmacht, om den toestand te veranderen. Wat ik echter niet begrijp: dat
Dr. S. eerst zegi, met alle macht te willen verhinderen, dat terrein verloren gaat in de Friesche menschen zelive, terwijl hi' een oogenblik later zelf toegeeft, er in berust en 't zelis mooi vindt, dat ook de
zoogenaamde „echte" Friezen nog maar half-Fries
zijn, niet meer al hun denken en we ten uiten in
Fryske klanken. voornamelijk hun taal nog gebruiken
in het huisgezin. Is het in die omstandigheden — die
Dr. S. zoo gelukkig vindt — niet te begrijr.en, dat
vele Friezen hun Friesch als tweede rangs-taal gaan
beschouwen ? En doet het erwerkelijk veel toe, of
de Friezen half-Fries zijn, of nog maar kwart-Fries?
Het gaat niet meer, de Friezen tot geheel zich-zelfzijnde Friezen te maken, zegt Dr. S. en hij berust.
Met alle bescheidenheid meen ik te moeten opmerken,
dat deze toestand, dat zich-zelf niet meer zijn, dat
uiten van zijn Fryske sin en in Nederlandsch en in
Friesch, dat er op nahouden van twee moedertalen(! ?), die, men gelijkelijk schijnt te kunnen beminnen, me niet in 't voordeel van de Friezen schijnt.
Zou die reeds lang bestaande halfheid niet verklaren
het verschinsel, dat zoo weinig Friezen uitblinken op
dat gebied. waar nog iets anders noodig is dan goede
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he even waarmee zoo velen hunner begiftigd zijn ?
(Ik denk hier b v. aan Bisschop en Pier Pander, die
zoogoed als alleen staan). Zou er niet wat voor te
ze en zijn, de Friezen uit hun half-heid te verlossen, door te trachten, als dan de vervorming tct heele
Friezen onmogelijk is, zooals Dr. S. zegt, hen tot
heele Nederlanders te rnaken, wat me minder onmogelijk schiint ? Oehouden met de pogingen de
Friesche taal in stand te houden is dan noodig (en
ik begrijp dat het zwaar valt daartce ie eslniten).
Het zal m. echter zoowel aan depersoonlijkheid
der Friezen als aan de andere toch 66k door Dr. S.
geliefde taal en het Nederlandsch element in 't algemeen ten goede komen.
Val ens Dr. S. staat wie twee talen tot ziin
schikking heeft en ze gelijkErk hanteert er beter voor,
dan de eentalige. Oppervlakkig eschcuwt lijkt dat
heel waar. Meer dan een Vlaming echter heeft me
wel verteld, dat hi'j gaarne ziin meerdere kennis van
missen, als hem dat zou
het Fransch zou
brengen een grondige kennis van zi'n moedertaal, dat
hi' gaarne zou willen ruilen met den eentaligen NoordNederlander, die tenminste zijn eigen taal kent, terwij1
de meeste Vlamingen noch Fransch noch Vlaamsch
goed kennen.
Tot mijn spijt schijnt Dr. S. te meenen, dat een
„aanvallenee natuur" mij deed schrijven. Ik deed het
hoofdzakelijk, omdat ik nu gaarne eens duidet k zag
uitgemaakt, waarom ook de zgn. „echte" Friezen lid
kunnen en moeten zijn van het A. N. V. En
Dr. S. begriipt wel, waarom juist ik zoo graag wil
weten, hoe deze Friezen overgehaald moeten werden.
Ik wist dit niet en weet het nog niet en wanhoop er
aan, ooit iets antlers tot hen te kunnen ze en als:
„Er is een bezwaar voor U, om lid van 't A. N.
V. te worden, de voormannen der Friezen ziln het
immers ook".
Ten slotte een enkel woord over het stuk van den
heer A. de Weerd, opgenomen in hetzelfde Neerlandianummer.
Deze stelt eengewestspraak, een Nederlandsch dialed op een Lin met de Friesche t a a 1 en zou gaarne Friesche woorden in onze taal zieri opgenomen,
terwijl juist het A. N. V. strijdt teen onnoodig gebruik van vreemde woorden. Al wordt het Friesch
binnen degrenzen van Noord-Nederland gesproken,
daarom is het toch niet minder een vreemde taal,
evengoed als het Vlaamsch, dat men buiten die grenzen spreekt, niet vreemd is ? Staatkundige
renzen doen hier immers niets ter zake ?
g
Leiden, 27 October 1908.
A. LOOSJES.
G. R.!
De heer L. houdt ziin eind vast; met konsekwentie
vervolgt hi zijn we en ik had dan ook Teter gedaan met niet te spreken van „de overmoedige jeugd":
Zijn redenatie is zeer bezonnen en klemmend en ik
kan me voorstellen dat menigeen onbewust zo redeneert en het Fries vaarwel zegt, meent te zee en ten
minste. Maar: de echte Fries kan zijn aard niet verlochenen en wie in een taalgespeeld heeft, ziin
der daarin heeft horen zingen, zelf er in heeft gevriid, er in getrouwd is en met zijn kinderen er in
gesproken heeft, die kan daar gem afstand van doen,
zonder jets af te breken wat hem lief is. En zo zijn
er duizenden. „
Pogingen om het Friesch in stand te
houden" mochten vroeger uit aan van enkele hogerstaanden; meer en meer komen ze uit alle kringen
voort,
teen de konsekwentie in. Men voelt er meer
voor en doet er aan. Het is een zaak vangevoel,
van liefde, van hartstocht bij velen.
,
En of nu d z
tweetaligheid een root bezwaar is ? Ik betwijfel het, wanneer ik het oog richt on al die Friezen
die bij het onderwiis ook buiten Friesland zijn en
daar met eregenoemd worden. En het kan hest ziin
dat het Friese yolkgeen hoe kunstaanleg in taal

heeft; wie weet ? In ieder geval de kunst van Pander, Alma Tadema Bisschop, de Friese gond-,
zilver- en kopersmeden , heeft niets met de taal uit
te staan. Ten slctte: het volksinstinkt dat in het
doen-aan-'t Fries jets welt laat zich niet dwingen:
het wenst tweetalig te bliiven; maar wil men de Eriezen een goede dienst bewiizen, dan moeten hun kin.derengoed onderwijs ontvangen in de A t g emene, Nederlandse Taal, want de historie,
de staat-wording heeft aan iedere Nederlander a I s
eerste taal het al gemene Nederlands in ruimere of schralere gift gegeven. Wie de eerste taal zou
wilen ontkomen in Nederland zou buiten itaatsverband moeten treden. Daaraan ontkomt nie_mand
,ook
g
een Fries, en dat is goed ook. Voor het int'mere
'even in eigen kring, voor zijn kunst, zijn hartstccht
houdt hi'j als tweede t a al het Fries. Wit
iemand nu de rangorde omkeren, dat ncem ik spelen
met de woorden eerste en tweede.
e Nederlandse
stam is gevormd nit drie elementen : Franken, Eriezen en Saksen ;• de taal van de eersten heeft met
het yolk de heerschappij gekregen, maar is geen
dwingeland geworden. zo kan ieder Fries zich
aansluiten bij ons Verleond als hi' maar voelt voor
onze beg inselverklaring , e alinea:
l de verhoging van de zedelike
„Het Verbond beoogt
en stoffelike kracht van de Nederlandse stam". Het
wordt voor de Friezen meer dan tijd dat zij deze
a NI-lea van buiten leren. Cp die grand moeten zij
1:d worden van het Verbend, m o e s t e n de meesten het al zijn. Te veel denkt de buitenwacht dat het
A. N. V. een Taalverbond is en vergeet de Stainbelangen. Voor 't overige t en ik het met de hear L.
geheel eens ten opzichte van de rnogelikheid van wat de
heer De Weerd zou wensen. Zo jets als Cremers
novellengeloof ik niet bestaant'aar in het Fries. Dat
viel mij nog eens weer op,
toen ik de aan Cremer
verwante „One Vrimdfn in Grouningerland" las.
Wat mogelik is met Betuws, Gronings, Zeeuws en
Limburgs, Amsterdams, Haags, of Ratterclams: de
tekst schrijven in Nederlands, de gesrrekken in het
dialekt, de g-ouwspraak, dat wil er b een Fries
niet in. Misschen is een Hollander zo knap,
maar het Fries neemt voor Friezen ook in
dat opzicht een biezondere plaats Aileen wat het
tweede etreft: dat het nietgoed zou zi'n r riese woorden tussen de Nederlandse tekst te brengen, ,,om het
weren van vreemde woorden uit het Nederlands",
dat vind ik onjuist: het zijn een vreemde woorden!
Vele Friezen zijn b.v. vrij wat trots op sornmige
hun eigenaardig toeklinkende woorden en menen,
dat die nu eens vooral echt Fries ziin en - dan
blijkt het vaak bij nader onderzcek, dat ze oak elders voorkomen met ietwat andere klank. b.v.
boekdelling voor de planken op de bodern van
een roeil-oot, wat ik bij Brusse in z'n Landloperij als
buikdelling vord op het niet Friese Texel;
zo k 1 o e t voor schippersboom, dat in deReinaert
ook voor komt en in de buurten van Gouda. En zo
zijn er vele. Bij Hooft en Bredero komen er oak vele
voor. Die komen op uit het Nederlandse
v o l k s d e n k e n en bliiven daar in leven en dat is
meestal heel wat antlers dan wanneer ze als de Fran se
woorden in het Nederl. van buiten af tot ons komen.
Natuurlik zullen woorden als degenoemde eerder
in Friese, d. w. z. kust-streken zijn ontstaan dan elders. Ms het beschaafd ze niet wil, bewaren dialekt engonwspraak (het Tessels en het Fries h ze
trouw als schatten, tot de auteurs ze nodig hebben.
Haarlem.
J. B. SCHEPERS.

Kon.inginnefeesten te Rosario de Santa Fe.
Eene zeer aangename taak is het mij, voor Neerlandia verslag te mogen uitbrengen van de alhier
door de Hollandsche Koloniegoedgeslaag-
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de feesten, ter gelegenheid van den verjaardag van
mina
H. M. KoninginheWili.
Het is een eigenaardig verscFnsel, dat de Hollanders in den vreemde in 't algemeen weinig van aaneensluiting houden, dat zij Hever het verkeerd begrip huldigen, dat de Hollander, ook als eenling,
stork is in zijn isolement, in plaats van te trachten
door aansluiting op een of ander gebied jets goeds
tot stand te brengen. Maar, waar het een naf onaal
feest ge,dt, zetten zij, wat hen ook verdeelen moge op
zijde. Dit al hans is een gelukkig verschi;nsel, dat
de Heide voor Koningin en Vaderland onvetflauwd in
e blijft voortwonen, vocrnamelik van die Nede
ftijdleenaar
derlanders,
welke op niet te jeugdigen
1
hier zijn gekomen. Van kinderen van Hollandsche
ouders, hier geboren, van welken velen hun moedertaal niet of maar zeergebrekkig kennen, kan men
uitteraard zulk eene aanhankelijkheid aan het Moederland nkt verwachten. Toch kan die worden opgeerlevendigd. Vandaar dat onze fee,stconimiswekt env
sie, estaande uit de heeren H. J. Harting, president;
j. Lanser, secretaris-penningmeester; A. BovenKerk,
J. Wijnbergh en A. Frontrcth, er ieder aar tce besluit, ook al moet daardoor nog wat die er in de
beurs worden getast, om voor de kinderen ook een
feest in te richten.
Ditmaal waren in de versierde zaal ruim een honderdtal kinderen in feestdos en van Oraniestrikjes
voorzien met hunne begeleiders bijeen. Dat de kinderen hebbengenoten, behceA geen betoog. verschillende voorstellingen die de cinematcgraaf te aanschouwengaf, door de directie met zorg uitgekozea,
void eden bijzonder en bij de grappige tooneeltjes ging
herhaaldelijk een schaterend gelach op. In de bejde
pauzen werden allerlei versnaperingea uilereikt en de
volksliederen gezongen, terwijl aan het slot door een
koor van jonge dames het „Wien Neerlandsch Bloed"
fengehoore werd gebracht. Bij het verlaten der zaai
werd den kinderen een fraai portret van Hare Majesteit uitgereikt.
Dit feest zal bij de kleinen ongetwijfeld nog sang
inprettige herinnering blijven.
's Avonds werd in de met vlaggendoek en groen
ersierde zaal der societeit „Garibaldi" het feest voor
v
degrooten gehouden. zaall, geheel gevuld, bevatte ruim 300 personen. Het keurige, in de nationale
kleurengedrukte programma, bestond nit 24 nummers.
Nadat de consul de zaal was binnengetreden
door alien het volkslied was aangeheven, werd het
gehouden door den prefeestgeopend met eene rede,adat
eerst herinnerd
sident der feestcommissie. Nadatdeze
had aan het velegoede, dat wij aan het Oranjehuis
hebt-en te darken, en aan de weldadige regeering van
H. M. Konen in Wilhelmina, daarbij o. a. ook wilzende op den bloei van de scheepvaart, gat dit spreker aanleiding om met een enkel woord te berinneren aan de uitbreiding die de Zuid-Amerika-lijn heeft
ondergaan, welke uitbreiding er toe zal kunnen rnedewerken om de handels' etrekkingen tusschen Argentinie en Holland te verlevendigen en tevens ook de
emigratie zal kunnen Levordren. Emigratie toch kan
voor velen een uitkomst zi'n,
gegeven het feit, dat de
striid om het bestaan in het Vaderland steeds moeitevoller wordt, een verscWinsel, niet zoozeer wijzende
op afnemende welvaart, als wel meer daarop, dat
de aanwas der bevolking gem geliiken tred houdt met
de urtbreiding der bestaansmiddelen.
Na het nu 10-'are bestuur
bestuur van H. M. herdacht te
he', ben en na den consul, den heer G. J. van Oppen
met eenige hartelijke en van veel waardeering getuigende woorden te hebben toegesproken, daarbij den
wensch uitende, dat de heer Van Opren, die met
woord en daad steeds zooveel belangstelling toont in
de kolonie nog vele ja
ren onze vertegenwoordiger zal
mogen zijn, eindigde spreker met de voorlezing van
een te i^e van dankbetuiging namens de Koningin
ontvangen op een Haar door de feestcommissie gezondengelukwensch,waaropluide toejuichingen volgden
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Hierna werd door een meisjeskoor het „Wien Neerlandsch Bloed"gezcngen, waarna door den consul
een toespraak werd gehouden.
Na eenige woorden te hebben gewijd aan de nationale driekleur als het symbool onzer eenheid, gat
spreker er ziine voldcening over te ennen, de Kolanie in z66gr3oten getale bi`een te zien cm den verjaardag onzer Koningin te vieren.
Na verder de aanwezigen nu te hebben gewekt
tot meerdere aaneensluiting, tot getrouwe bij woning
dergod:dienstoefeningen der hier onlangs opgerichte
Evangelisatie-vereeniging; tot algemeene toetredi,,lg
als lid van het ziekenfonds „De Eendracht", eindigde
spreker
„Wij wonen in Argentinie; wij zijn hier gekomen,
omdat het onsgeloof was dat wij het hier teter zouden vinden dan in ons Vaderland. Dat wij cns niet
verist hebben, kunnen alien die de zaal rend zien,
getuigen. Maar hierdoor hebben wij ook een plicht te
vervullen, die wij nimmer mogen vergeten wel
die van dankbaarheid'evens
j,
de Republiek, die ons zoo
goed heeft ontvangen. En de wijze om dezen dank te
toonen is, dour een voorbeeld te zijn van zedeli .ik leven, gestadigen arbeid en gematigdheid in alle opziehten. Dan kunnen wij ons hoofd hocg Inuden, dan
weten wij, dat wij ook lets hebben gedaan tot het instandhouden van dengceden naam door onze yourvaderen verworven, dan weten wii dat wij als Nederlanders onzenplicht hebben gedaan".
Met den wensch, dat God onzegeliefde Konen in
nog zeer lang moge sparen tot het welziin van Nederland en de Nederlanders, eindigde spreker zijn
geestdriftig toegejuichte rode.
Daarna werd door het maiseskoor het Argentilnsche Volkslied aangeheven, waarna de verschillertde
nummers van hetprogramma uit muziek, zang en
voordrachten bestaande, werden uitgevoerd, die veel
bijval mochten vinden.
Een bal besloot de feestviering.
Ver van het vaderland en toch in het vaderland,
zoo hebben velen zichgevceld lien avond.
Moe het der feestcommissie nog vele malen ge'even zijn met evenveel succes dergelijke feesten tot
stand te brengen, welke er zooveel toe bijdragen. om
den band met het vaderland te versterken.
H. J. HATING.
R
Rosario de Santa Fe, September '08.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

De reis van Dr. Kiewiet de Jonge nay,
Zuid-Afrika.
27 October vertrok onze voorzitter van Rotterdam
met de Gertrud Woermann, uitgelelide gedaan door
familie, vrienden en bestuurders van het A. N. V.
De berichten, die nu en dan Dordrecht vet havenplaatsen bereiken, spreken van een voorspoedige vaart.
Bij het uitkomen van dit nummer is de Woermann
reeds den Indischen Oceaan ingestoomd.
Den 12den Decenf-er hoot Dr. Kiewiet de Jonge
te Durban den Zuid-Afrikaanschen bodem te betreden.
Onze beste wenschen vergezellen hem.

Nederlandsche ntiverheid in het Buitenland.
Uit Zweden meldt een lid van het A. N. V , dat
er dit jaar te Archangel (Rusland) door Nederlanders een stoomzaagmolen is gebouwd, die den naam
draagt van „Prins Hendrik", waartoe Z. H. telegrafisch toestemming gaf.
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Beleefd verzoek aan Buitenl. leden.
De buitenlandsche leden worden nitgenoodigd hun
bijdragen voor het jaar 1909 gereed te houden, opdat
ze bij eerste aanbieding der kwitantie kunne worden
voldaan.
Voor zoo er zij wonen in oorden, waarheen rechtstreeks van Nederland uit of door bemiddeling onzer
Vertegenwoordigers geen kwitanties kunnen worden
aangeboden, verzoekt de algemeene penningmeester hun
het verschuldigde in Januari aan zijn adres,
Singel 157, Dordrecht te willen zenden.

Het Nederlandsch Lied.
DeRedactie van het Utrechtsch Studenten-Weekblad
Vox Studiosorum heeft in haar blad een
krachtigen oprcep gedaan aan de studenten om Coers'
Liederbewegang allerwege krachtig te steunen.
De onvermoeide strider schreef enkele weken in
hetzelfde weekblad o. m. terecht:
„Het hebben van een eigen Lied is een der hoofdfactoren van een eigen nationaliteit. Het minachten van
zijn Lied kan niet ziln 't kenrnerk van een werkelijk
vrij yolk".
Coers' Liederkoor, koor der Vereeniging Het Nederlandsche Liedgaf 25 October in het Leidsche
Volkshuis een welgeslaagde uitvoering.

ons zeer bevallig van vorm leken, en uit de beschrijvin en van de luchttochten der Wrights, van Farman
en anderen moeten wij opmaken, dat de bewegingen
dezer ijle luchtgevaarten sierlijk kunnen zijn ais het
zweven en zwenken van vogels.
De Eerw. heer L. J. J. M. Poell te Tilburg schrijft ons:
„Naar aanleiding der vraag om nieuwe woorden meld ik U, dat wij wel konden ze en: wij
mo(o)t(t)erden de Zuiderzee op; en de gebroeders Wright vonden een zwever uit".
Z w e v e r lijkt ons aardig gevonden. In plaats
van vliegtoestel of vliegtuig kon vlieger niet dienen,
omdat het in het Nederlandsch reeds jets anders beduidt, maar dat bezwaar geldt niet voor zwever
inplaats van zweeftoestel of zweeftuig. Allicht zullen
er echter zijn, die de snelle beweging van de aeroplaan wel in het vliegen, maar niet in het zweven
uitgedrukt vinden; al is 't waar dat ook met het
woord aeroplaan het zweven op luchfiagen is weergegeven.
En waarom niet moteren?Het ziet er wat
raar uit en schijnt (niet bij den schrijver, die natuurlijk Latin kent) op een bedenkelijke uitspraak van het
woord motor te duiden, maar de klank is door het
woord boteren bekend.
De volksmond doe in hoogsten aanleg uitspraak.
***

Nieuwe woorden.
Van drie kzers hebben wij op ons stukje „Nieuwe
woordengevraagd" antwoord gekregen.
Mevrouw Nellie van Kol schrijlt:
„Als men een automobiel „tuf-tuf" noernt naar
't geluid, waarom dan niet een motorboot „tufboot" noemen, ook naar 't geluid ?
Met den tufwagen tuft men dan over de wegen, met de tufboot
boot over 't water. Men gebruikt
toch ook het woord „stoomen" voor spoorwag
ens en stoombooten. Men zou misschien ook
kunnen spreken van een „watertuf", wat makkelijker vloeit dan „tufboot".
Bestaat er voor al die vliegmachines niet reeds
eengoed woord, „luchtschip" ? Het zal toch altoos meer een schipperen met de winden blijven
dan een luchtig vliegen, en voor het woord „zwever" vooral in zoo'n toestel toch wel een beetle
erg onbevallig. Een „luchtschip" doet van zelf
denken aan jetsgroots, dat met inspanning en beleid de natuurkrachten beheerscht".
T u f boot (een ander lezer stelt dit woord ook
voor), en w a t e r t u f mogen er, dunkt ons, beide
wezen. En inderdaad, evenals men te water en te
land stool*, kan men op het vaste en het onvaste element tuffen.
„Al die vliegmachines" met het eene woord luchtschip aanduiden lijkt ons niet aanbevelenswaard. Want
er is een kenmerkend onderscheid tusschen de bestuurbare luchtgevaarten, waarvan men tegenwoordig leest.
Men heeft er die lichter, en men heeft er de zwaarder dan lucht zijn. Die lichter dan lucht zijn hebben
een, met een of andergas gevulden, bol, die ze omhoog tilt en zwevende houdt; die zwaarder zijn dan
lucht worden door enkel beweging opgeheven en opgehouden. Het spraakgebruik nu heeft reeds aan de
eerste — de bestuurbare luchtballonnen — den naam
van luchtschepen gegeven, in onderscheiding van de
tweede soort, de aeroplanen, in ons land a vliegof zweeftoestellen of -tuigen genoemd. Het gaat du
niet meer aan, beide soorten luchtschepen te noemen;
trouwens de vliegtuigen zijn voor die benaming niet
omvangrijk genoeg; eerder zou dan luchtboot
in aanmerking komen.
Maar is de vorm en de beweging van zoo'n vliegtoestel onbevallig ? Het is een kwestie van smaak.
Wij voor ons hebben er, in afbeelding, al gezien, die

In de Kampioen, het weekblad van den Wielrijdersbond, stelt de heer W. P. A. Harte, naar aanleiding van ons stukje, een paar andere woorden voor.
De beweging van de motorboot zou hi' vonken
willen noemen. „De vonk hier is toch oorzaak, evenals het zeil van het schip (we zeilden) en de stoom
van de locom Dtief en de stoorri)oot (we stoomden),
van het voortbewegen van de motorboot. Het woord
is daarbij kort en bondig, en makkelijk vervoegbaar,
bu y. Een vonkboo t, of liever nog vonker en
wij vonkten naar Marken enz."
De heer Harte beproeft ook zijn vernuft op een
Hollandsch woord voor aeroplaan. Hi Melt voor
w i e k e r met het werkwoord wieke n. ,De wieken van een vogel, de wieken van een molen, alle
geven ze het denkbeeld van vliegen en draaien, en
ze zijn, evenals het zeil van een schip (zeilen) en de
stoom van locomotief en stoomboot (stoom) oorzaak
van die voortbeweging".
Ons bezwaar zou zijn, dat het werkwoord w i ek e n, in dichterlijke taal van het vliegen der vogels
gebruikt, ons nadrukkelijk de slaande beweging van
de vleugels voor den geest brengt, en de vleugels van
de vliegtuigen zijn bewegingloos. Wij hebben al wel
geDezen van nieuwe toestellen, waarvan de zijwaarts
uitstekende deelen te bewegen zijn, maar dat zou alleen voor het evenwicht dienstig wezen. In elk geval
zijn er nog geen toestellen bekend die met die vleugels de vliegbeweging maken. De bladen der schroeyen bewegen daarentegen zoo snel, dat ze er nagenoeg onzichtbaar door worden. Dit in aanmerking
nemende, neigen wij er toe aan den naam z wee ftuig of zwerver de voorkeur te geven. Het
middel der beweging niet ziende,zal men, dunkt ons,
den indruk krijgen van een toestel dat snel voortzweeft.
Met dat al blijkt er, dat men hier te lande ijverig
zoekt naar eengoed woord. Wij konden er wel eerder een rijk zijn dan goede zweeftuigen zelf. En er
zoo te hebben in ons land is vooral van geen minder beteekenis.
***

In een volgend nummer van de Kampioen no
een inzender het woord f 1 u k s, dat hi' in de Nieuwe
Courant voor vliegtuig heeft zien gebruiken. De redacteur van de Kampioen vindt 't al te makkelijk
om op die manier woorden te bedenken, en beveelt op verschillende gronden, als niet rrfnder goed
dan f 1 u k s, aan : plots, klets, kwats, flits, flats,
floes gilts
fits en schits. En voor een auto dan nog: rits.
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LAAGVEEN — Korte Turfstekerij — Nieuw-Amsterdam (Drente).

HOOGVEEN — Het graven van lange turf.

Afdrukken van _Naten vocrkomende in den nieuwen Dagkalender
„NEERLANDIA", ultgave La Rivii're Zx' norhoeve, Zwolle.

Nieuwe Kanaal — Leeuwarden (Friesland).
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Oud-Nederlandsche Boerendansjes.

Di eskoone Hollandsketaal.

Onlangs werd in Neerlandia gevraagd, waar de
Oud-Nederlandsche Boerendansjes van W. F. Siep te
krijgen zijn. De toondichter schrijft ons uit Weltevreden:
„Ze zijn vroeger uitgegeven bij Stumpff, Algemeene Muziekhandel, Spui, Amsterdam en reeds lang uitverkocht. In 1897 echter zijn ze wederom verschenen
onder den titel „Danses Neerlandaises" in 2Suites
voorpiano of strijkorkest (symphonie) , bij Enoch &
Cie., Parijs, Boulevard Montmartre. Deze zullen echter bij Stumpff ook thans ncg wel te krijgen zijn".

Bij de lezing van Hugo Verriest, dezer dagen te
Hilversum gehouden, vertelde die fijne, geestige Pastoor over de jeugd van Guido Gezelle. Als 15-jarige
knaap kwam hij als portierke op het Groot Seminarie; hi' was du niet langer bij zijn ouders, doch
leefde in het Seminarie.
„Thuisligger noemen wij dat in Vlaanderen". verklaarde de verteller, die in zijn geheele voordracht
voortdurend zoo'nkrachtig propagandist voor zijn
Vlaamsche taal was.
„Hoe noemt gij dat in het Hollandsk, ons thuisligger ?", vroeg hi' de zaal in.
En een bekend letterkundige, die ingespannen te
luisteren zat, nu de eerste Wilde ziln cm den spreker
te hulp te komen, met krachtige stem: „Intern!"
Daarop Verriest fmt zijn aardige, ondeugende stem,
zijn frissche oude gelaat guitigheid: „ja, ja, die
skoone Hollandske taal toch!"(Alg. Hbld.),

Uit St. Petersburg.
Men deelt aan Neerlandia merle, dat tegenwoordig
in de Hollandsche Keik te St. Petersburg weer cm
den anderen Zondag het Duitsch en het Nederlindschgepreekt wc rdt.

Het Maleisch inJapan.
Vol ens het V a de rland ontving een boekhandelaar te 's Gravenhage dezer dagen uit Japan een
g
roote bestelling Maleische leer- en leesboeken.

Tentoonstelling van Australische mogsters.
In het Bureau voor Handelsinlichtingen, Oudebrugsteeg 16, zijn tot 24 dezer tentoongesteld onderscheiflen Australische mineralen, alsmede looistoffen
en ledermonsters, welke op initiatief van den ConsulGeneraal Bosschart te Melbourne, zijn bileengebracht
nit Victoria, Queensland, Zuid-Australie, Westkust van
Tasmanie.

Wet op het Nederlanderschap.
Vera lijf in den vreande behoort geen verlies van
het Nederlanderschap ten gevolge te
ben", was
een der stellingen waarop heer H. Ph. de Kanter Jr., secretaris der Aideeling Haarlem A. N. V.
Vriidag 6 November le Leiden bevorderd is tot doctcr in de rechtswetenschap.

Een overwinninkje.
De douanenkaarten van den A. N. W. B. vocr Belgie waren tot heden alleen in het Fransch opgesteld.

Ambtelijke personen beweerden heel lang dat daaraan niets te doen was.
Dank zij echter het doorzettingslei mogul van den
beer A. Loosjes, jun-student te Leiden is het, ook
door medewerking van den heer L. Augusteyns, een
Vlaming, mogen gelukken dat voortaan genoemde kaarten in het Nederlandsch en Fransch zullen worden
gedrukt.

Tucht - Unie.
Zaterdag 31 October werd te Utrecht de stichtingsvergadering der Tucht-Unie gehouden onderg
van den heer Edo Bergs-ma, voorzitter van den A.
N. W. B.
Degrondgedachte, uilgegaan van de heeren J. M.
van Hocgstraten en Luit. H. J. D. van Maanen, heeft
door samenwerking voornamelijk van het A. N V.
en Volksweerbaarheid, tot de stichtirg geleid.
Dr. H. J. Kiewiet deJonge werd met algemeene
stemmen tot eere-voorzitter benoemd.
Vereenigingen kunnen lid worden vocr ten minste
f 10.—, rersonen voor ten minste f 1.— per jaar.
Als zetel werdgekozen: Utrecht.
Voorloopig blijft het Secretariaat nog gevestigd
Wijnstraat 81, Dordrecht.

Paragraafteekens en N's te weinig.
De laatste list der Nederlandsche diplomatieke en
consulaire ambtenaren in het Buitenland telt 'n 600
namen.
Met eenparagraafteeken zijn aangeduid de Nederlanders onder hen, er zijn er goed geteld 123.
Aan de ambtenaren met een N achter hun naam
kan in het Nederlandsch geschreven worden. Hun
aantal bedraagt 241.

Aanvulling der Sprekerslijst.
28. Coers' Liederkoor, Koor der Vercenigirg „Iiet
Nederlandsch Lied".
De heer F. R. Coers F.Rzn. te Utrecht geeft
allegewenschte inlichtir, gen.
29. J. H. J. Hamelberg ,
Maarssen.
De kolonie Curacao.
30. R. H.Rijkens, Valkenhoschlaan 172, Den Haag.
Voordracht over de Ned. Antillen, met lichtbeelden.
31. K. Supheert, gep. predikant van Bonaire, Harderwijk.
Voordracht cver de kolonie Curacao, veraanschouwelijkt dcor lichtbcelden, kaaiter , platen,
foto's, voorwerpen uit het e ieren-, r lanten- en
delfstoffenriik, kunstnaaldwerk enz.
32. Albert Vogel, 's Gravenhage.
Treurspelen van oude en moderne dichters;
voordrachten met muzikale begeleiding.
Mej. Dr. Van de Graft, in de list van het Oct.nr. vermeld, verzoekt cns te berichten, dat onder de
Maria-legenden te verstaan zijn de 15de eeuwsche prozalegenden.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juist adres meedeelen van:
F. W. Adrian, vroeger Romano Americana Plcesti
(Rumenie).
J. Felderhof, vroeger pia. Soc. Romano Americana,
Bulevardul Elisaveta, Bucarest (Rumenie).
P. J. Lookeren Campagne, vroeger Soc. Romano Americana, Ploesti (Rumenie).
L. fiupkes, vroeger Sir. Isvor 59, Bucarest (Rumenie).
,
F. C. v. d. Eyken vrceger
Str. Berzei 49, Bucarest
(Rumenie),.
H. Hiestertnan, vroeger 22 Harrisonstreet, NewYork, N.-Y.
Henri L. Boissevain, vroeger Scheepmakershaven 38,
Rotterdam.
Mevr. A. Rolff, vroeger Paramaribo (thans in Nederland).
Enkele stukken moeten waehten op plaatsruimte.
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Laat, o Brugge,
't floers nu vallen,
Vallen van Uw aangezicht !
Laat Uw beiaardliedje schallen,
Houd U kloek, het worde licht !
JULIUS SABBR.

INHOUD : Julius Sabbe — Hollandsche herinneringen in N.W.-Duitschland — Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland : Iets over
Egypte, door Th. F. van Vloten — St. Nicolaas te Berlijn — Noord-Nederland : Beknopt versiag der Groepsbestuursvergadering op 28 Nov., door
C. van Son — Begrooting voor 1909, door Mr. W. Dicke — Van de Afdeelingen — Holland in de Muziek — Zuid-Nederland : De Belgische
wetten op het gebruik der Ned. Taal — Uit onze Takken — Postzegelafdeeling, door H. Meert — Zuid-Afrika : De bijbei in de Vereenvoudigde —
Een A frikaansch dichter — Hollandsch in Zuid-Afrika — Oost-Indie: Sprokkelingen uit het Indisehe Groepsblad van September — De inlander v66r
en na de stichting van het A.N.V. — Het Hollandsch, het A.N.V. en de B. C. in de Batah'anden Een vervolg op „een nuttig werkje" —
Ingezonden, door de Nat. Ver. voor den Volkszang ; Dr. J. B. Schepers ; H. Honing Hz. ; J. Basch ; J. W. Hilbrander Jr. ; L. H. Smeding en
Dr. W. Zuidema — Allerlei en Mededeelingen. — AdvertentiaL
BUVORGSEL : Nieuwe leden
Adressen — Wederkeerig Dienstbetoon.

Julius Sabbe.
Op Zondag 6 December werd aan den grijzen Julius
Sabbe door de Brugsche Afdeeling van het WillemsFonds een huldegebracht, waaraan zijn Vlaamsche
vrienden uit andereplaatsen van harte hebten deelenomen. Het was Pol de Mont, die in de feestrede
g
de flamingantenrloopbaan van Sable schetste. Wie
zou 't ook in sierlijker taal, met gloeiender geestdrift doen ?
Te Brugge was het politieke feestviering. Neerlandia mag ook wel ,
buiten de politiek, herinneren aan
die vruchtbare loopbaan.
Zes en dertig jaar lang is Sabbe leeraar geweest
aan het Athenaeum te Brugge en heeft geslachten na
geslachten met ziln Vlaamsche geestdrift bezield.
Brugge heeft hem veel te danken. Zonder Bruggeling
te zijn — hi' werd te Gent geboren den 14 Februari
1846, het jaar tcen Ledeganck zijn ode aan Brugge
sehreef — heeft hi' de stad liefgehad als ware zij zijn
vaderstadgeweest en heeft gearbeid aan haar stoffelike en geestelijke opteuring.
Hi' heeft den Bruggelingen den trots op het voorgeslacht ingeboezemd en ziln geestdrift heeft op de
groote markt te Brugge het standbeeld van Breydel
en De Coninck doen verrijzen. Hi heeft hun liefde
en eerbied doen krijgen voor de monumenten uit cen
grootsch verleden. Van hem gaat het denkbeeld Brugge-Neurenberg uit en thans is Brugge de eigenaardigste, mooliste stad van Belie. Hi' wou dat Brugge
zou herleven uit zijn verval. Dat maakt hem tot den
bezielden heraut van de Maere'sgrootsche plannen
voor Brugge-Zeehaven. Aan zijn taaiheid in den stria
daarvoor is hetgrootendeels te danken, dat die plannen verwezenlijkt werden.
Van de Brugsche Afdeeling van het Willems-Fonds
maakte hi' een brandpunt van Nederlandsche beschaving.
Geen vraagstuk in verband met Vlaanderen's kunstoem liet hem onverschillig. Peter Benoit's Vlaamsche
r

Muziekschool van Antwerpen was een stedelijke muziekschool. ffij wou dat ze zou worden een Koninklijk Conservatorium net zoo gced als die van Brussel, Gent en Luik. Dat is ze ook geworden.
Sabbe heeft zijn plaats in onze letterkunde als dichter enproza-schrijver. Hi was steeds een warm apostel van de Groothededandsche beweging, een trouw
bezoeker van de Nederlandsche Congressen, waarvan
hi' een, dat van Kortrijk, met talent en gezag heeft
voorgezeten.
Neerlandiagedenkt het dankbaar, dat hij, bij het
verschijnen van het eerste nummer van ons or aan te
Gent op 11 Juli 1896, de vroegste gees;driftige medewerker isgeweest en sluit zich aan bij de hulde, die
hem thansgebracht wordt.

Voor Curacao.
Voor de noodlildenden op Curacao werd reeds
3984.51% ontvangen, waaronder belangrijke giften
van H. M. de Koningin, H. M. de Koningin-Mceder
en Z.K. H. den Prins.
Nederlanders
Neder
Waar Zij zijn voorgegaan , mogen de
meer dan tot nu het geval is volgen cm den steigenden nood der Kolonie te helpen lenigen.
Le bede cm hulp uit Curacao tut ons gekomen
was zeer dringend, maar heeft zeer onvoldoende deernisgewekt.
Mogen de Afdeelingen, die thans pogingen aanwenden om gelden in te zamelen, veel steun vinden.
En laat ieder in zijn kring nog eens aansporen tot
de zoohoog noodige hulp.
Laten de honderden duizenden worden!

Bericht.
Even voor het afdrukken van dit nummer is telegrafisch bericht irgekomen, dat Dr. Kiewiet de Jonge
14 Decem' er te Durban is aangekomen.
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Hollandsche herinneringen in NoordwestDuitschland.
Het is van algemeene bekendheid, dat de bevolking
vane de kuststrook van (Noord). Duitschland
een Duitschen ton al (of liever ton alien spreekt,
welkegroote verwantschap met het Nederlandsch vertoonen, zeds in die mate, dat in het brein van gBestdriftige Vlamingen reeds de gedachte aan eene algemeene Nederduitsche taal kon ontstaan, in welke toekomst taal zoowel Vlamingen of Hollanders als NoordDuitschers hunne eigen spraak zouden wedervinden.
Misschien is het minder bekend, dat in lang vervlogen tijden. de Hollanders zelven als kolonisten gevestigd waren op de moerassige kusten van Noordwest-Duitschland, en dat hun verblijf nog sporen heeft
nagelaten.
De streek moest hen waarlijk aantrekken. „Dit is
oud waterland", aldusprof. Linde in zijn prachtwerk „Die Niederelte", — „water en land doordringen elkander hier zoo als nergens anders. Water
wordt land, land wordt water, tusschen de huizen
liggen de schepen, en de huizen op palen liggen in
het water. Het water stroomt in de diepte, het welt
op, het overstroomt de dieper liggende streken, het
weeft een vochtigen nevelsluier over den bodem. Oat
is hetgeschenk der natuur, het eigenlijke bijzondere,
waaruit alle eigenaardigheden zich laten verklaren.
Van het water komt de horizontak Hirt, het elementake, de zee-vlakke horizont met daarboven het oneindige hemelgewelf. Da t is het, wat het moeraskind in
den vreemde nooit vergeet, waar het naar smacht,
zooals de Zwitser naar zijne bergen..."
Naast overgebleven kenteekenen van oud-Saksische
vestigingen steekt het buitengewoon nette werk der latere Hollandsche volksplanters duidelijk af. In 1106
verschenen zij voor den aartsbisschop Friedrich le
Bremen en verzochten een tot dusver onbebouwde
moerassige streek te mogen ontginnen. Oil is het
„Hollerland" bij Bremen, nog heden naar hen zoo
genaamd. Reeds een menschenleeftijd later spreekt eene
oorkonde van het „Hollandervolk bei Stade", in 1143
blijken zij bij Hbllern te ziin gevestigd, in 1 aan
de Eschede (Este). Zij duiken op in de „Ostemarsch",
bijKadenberge, Geversdorf, Belum, aan de Mehe, in
Osten, Biilkan, Oppeln. Zij ziin te vinden in Sliderende, Kehdingbruch, op de Elbe-eilanden, op Finkenwarder, bij Harburg, Friesenwarder, in de Artlenburger Marsch, en op tal van andere plaatsen. Bijna
nog meer dan toevallig overgebleven oorkonden herinneren dorp- en plaatsnamen aan de kolonisten:
Hollern, Hollertwisch, Hollernstrasse, Hollerdirch,
Hollerschleux, Hollerwettern, Hollerndorf, Hollerstiick, Hollander Siel,, Hollanderdort Hollersfiickbriicke, Hollersche Damm, Hollandertor. Op Vlaamsche kolonisten wijst misschien de Flamweg en Flwettern bij Elmshorn. Ook de eigenaardige dorpsnamen, uitgaande op „kop", die behalve in Nederland, slechts aan de Nederelbe te vinden ziin, wijzen
o Hollandschen oorsprong: Frankop, Ninkop, Ladekop, Ditterskop, Heringskop, Dodenkop,
kop, Rosskop, Grevenkop, Elskop, Falkenkop.
Men herkent den Hollandschen invloed in termen
of namen al „Wetterungen" (weteringen), „butendieks" (buitendijks), „Graft", „Wurt", „Delft", „Steert",
„Polder", „Geest"; de Hollandsche afstamming in
een vrouwennaam als „Trin Gretj".
Wellicht kan men een herinnering aan het OudHollandsche stugge karakter vinden in het opschrift
op eene boerderij „Bliw buten, edder ick smit di up
de Snuten", dat zelfs heden nog niet kwaad zou aangebracht zijn op het ophaalbrugget ,:e bij een dier
met slooten omringde boerenwoningen, die men in
onspolderland zoo vaak ziet, en waar men in een
fier isolement nog steeds zijne kracht schijnt te zoeken!
Door de oude kolonistep van Hollandschen blcede

werd met ongemeene vlijt en bekwaamheid een groot
deel van het ongenaakbare moerasland herschapen in
goed akkerland, dat na het tweede jaar soms reeds
pacht kan opbrengen. In hun omdijkte wereld ontwikkelde zich een dijkrecht, dat in sommige zijner
Leginselen nog altijd overeenstemt met het recht van
onze heemraadschapFen en polders. Nog heden staan
daar de Hollandsche dijken als bescheiden gedenkteekenen van oud-Hollandsche onversaagde werkkracht.

Van onze Vertegenwoordiging
in het Buitenland.
Jets over Egypte.
Tijdens mijn laatste verblijf in Nederland, noodigde
het A. N. V. mij nit te Dordt een zittingsdag te houden. Ofschoon mijnerzijds nit veel verwachting gekoesterd werd, omtrent de belangstelling die jets dergelijks voor Egypte zou kunnen opwekken in ons
land, viel het resultaat toch nog teen. Skchts enkelepersonen kwamen inlichtingen vragen, die volgens
mijn beste weten werden verstrekt. Een Hollandsch
spreekwoord zegt: „Onbekend maakt onbemind" en
dit zal ook wel van toepassing zijn in het onderhavige geval. Het is daarom dat ik m'i vernlicht acht
het een en ander in Neerlandia omtrent Egypte made
te deelen, om eenerzijds wat meer belangstelling op
te wekken voor de toekomst en anderzii;ds een duideli* en getrouw denkbeeld te geven aan lezers van
het tijdschrift van het A. N. V. over de beteekenis van
Egypte als arbeidsveld voor Europeesch intellect en
Europeeschen ondernemingsgeest.
De ervaring bij de eerste proef van Nederlandschen ondernemingsgeest in di land is treurig geweest.
Men zal zich herinneren, degrootsche verwachtingen
diegekoesterd werden van een hotel te Port-Said,
dat door Nederlandsch kapitaal werd gebouwd, kcrt
na de opening van het Suezkanaal, hoe deze onderneming een volkomen fiasco is geworden en al
het daaraan bestedegeld verloren is gegaan. Dit
voorval schijnt voor goed het Hollandsche kapitaal
schuwgemaakt te heiken voor belt in in Egypte
en dat is jammer genoeg, want ware in dien 4iid
Cairoge)ouwd geworden instede van te Port-Said,
dan zou het resultaatgansch anders ziin geweest. In
1876 was Ismail Pacha de Khedive van Egypte. De
verkwistingen waaraan deze Onderkoning zich schuldig maakte zijn voldoende bekend. Hij bracht het
land aan den rand van ondergang, maar tevens
et
hi' door zijn grootsche werken waarvan het leveren
der noodige werkkrachten voor den bouw van bet
Suezkanaal een der voornaamste was, heel veelgedaan wat thans vangroot algemeen belang is gewarden. Het was Ismail Pacha die de komst vtai
Europeanen aanmoedigde in zijn land, dat vOcir hem
tot volkomen barbaarschheid was teruggegaan, na in
den ouden tijd het centrum der beschaving geweest
te zijn.
Ismailgaf tijdens zijne regeering groote terreinen
to Cairo kosteloos in eigendom aan hen die daarop
bouwen wilden. Personen zijn nog inleven, die een
terreingeschonken kregen voor huizenbouw, welke nu
in het midden van Cairo liggen en voor een paar
jaren voor f 500.— per M 2 . van eigenaar verwisselden.
Deze tijden zijn nu voorbij, niemand ma denken,
aan de mogelijkheid dat zulke gelegenheden zich
weer zullen voordoen. Maar toch bedenke men wel
hoe betrekkelijk jong de Leschaving nog is in he' stadium van terugkomst, aan de oevers van den ouden
Nijl, en hoe ontzettend veel nog gedaan kan worden, voor die het oudepeil heeft bereikt.
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Aileen het mededoen aan dit werk is op zich zelf
reeds verdienstelijk, en nog slechts een zeer luttel aantal Nederlanders nemen daaraan deel. Pioniers op dit
gebied zijn op dit oogent lik, de heeren Pennings en
Bijl, die te Calioub als zendelingen zin. gevestigd.
Vooral het weeshuis door den heer Pennings opgericht verdiende meer sieun uit Nederland dan het
thansgeniet.
Op het gebied van niiverheid moet ik wijzen op het
groote aannemingswerk in het Suezkanaal, van de bekende firma Volker & Bos. Under leiding van den
heer C. H. Kraayeveld is daar eene belangriike
nederzetting van Hollanders bezig verbetering aan
te brengen in het kanaal.
Te Luxor woont de beer J. H. Insinger, die seBert een kwart eeuw inwoner is geweest van dit land.
Overigens zijn er bijna geen Nederlanders hier.
Daardoor is het ook tot voor korten tijd niet mog eonsu
lijk geweest Nederlanders te vinden voor het
Claire corps. Dat, Coen daarin verandering kwarn, onze
regeering loch geen Nederlander als Consul te Cairo
aanstelde bij het openvallen eener zoodanige tetrekking, is een van die raadselachtigheden, waarvan
eene regeering zich nu eenmaal niet schijnt te kmnen onthouden.
Op welk gebied kan zich nu een Nederlander
economisch in Egypte bezig houden ? hoor ik reeds
den man van zaken vragen, en voor dezen is min
g
antwoord als volt:
Egypte is in de eerste plaats geschikt voor den
landbouw, een land met bij uitstek vruchtbaren boderv, waar de aarde met goud tern geeft, wat gij
in zilver daarin belegt. Voor den landverhuizer,
den man met kleine middelen, die met eigen arbeid zich wil opwerken is bier slechts een zeer
eperkt arbeidsveld. Het klimaat in de wintermaanden verrukkelijk, is in den zomer ongeschikt voor den
Europeeschen hoer. Maar voor enkele goed onderle de landbouwers, die bier op jeugdigen leefthd
komen, gerst eene ondergeschikte betrekking zoeken
bij een root grondeigenaar en dan na zich het Arabiesch volkomen machtig te hebben gemaakt, voor
eigen rekening zich aan bezig houden met tuinbouw,
maar vooral boomkweekerij en vruchten veredelend, is
eengoede toekomst weggelegd.
Want zij zijn dan in staat te laden werken den inlandschen arbeider, den fellah, die goede behandefing
zeker op prijs zal stellen, en zoo men hem in de
winst laat deelen engoede adviezen weet te geven
om de opbrengst van den bcdem te verhoogen, een
ijverig dienaar zal wezen voor zijn werk ever. De
fellah is ijverig en spaarzaam, zoomede voor cede vatbaar, wanneer hi'j wee! te doen te hebben met iemand,
die de taal des lands volkomen machtig is en zijne
zeden engewoonten begrijpt.
Een Engelschman met geringe middelen hier gekomen, doch op de hoc to van zuivelbereiding beef!
zich een fortuintje gemaakt met eene melkerij.
Maar veel is hier !e doen voorgroot kapitaal, dat
zich bezig houdende met het beheer en meer productief maken der groote domeinen van Pachas en I3eys
en het invoeren in samenwerking met dezen van lardbouw-industrie, minstens evengoede resultaten zou
kunnen bereiken, als dergelijke instellingen in Indie
bereikt hebben.
Kwam eene dergelijke groote handel- en landbouwmaatschappij voor Egypte tot stand, dan zou weldra
voor heel wat jeugdige Hollandsche werkkrach ien hier
een arbeidsveldgeopend worden. Voor dergelijke instelling is bovendien de Soudan een nog maa gdel'k
veld, en wat daar bereikt kan worden op landbouwindustrieelgebied, zoomede op dat van het rnijnwezen, is niet te beschrijven zonder den schiin op zich
te laden van overdriiving.
Als Vertegenwoordiger te Cairo stelt ondergeteekende zich steedsgaarne ter beschikking van laden von
het A. N. V. om inlichtingen te verstrekken over Egypte
en de Soudan. Moe daarvan door velen gebruik ge-
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maakt worden, opdat een zittingsdag in de toekomst
een uitslag eve,
die bewijst dat Nederland ook in
deze streken mede wil doen aan den stria op handelsgebied.
De Vertegenw. van het A. N. V. !e Cairo:
TH. F. VAN VLOTEN.
Cairo, 21 November 1908.

St. Nicolaas te Berlijn.
Cinder leiding van eenige dames uit de vereeniging
). Het Nollandsch Gezelschap te Berlijn", Afd. van het
Alg. Ned. Verbond, werd Zondag 6 December 11.
het St. Nicolaasfeestgevierd.
In het Vereenigingslokaal waren pl. m. 80 volwassenen en 'ngroot aantal kinderen te zamen. St. Nicolaas verscheen en werd metgejuich begrcet. Deze
hield een toespraak tct . de aanwezigen, o. a. er op
wijzende van hoe 'n root belang het is, dat de Nederlanders alhier vast aaneengesloten strijden voor
het doel van het Alg. Ned. Verbond en van voornoemde Vereeniging.
Nadal St. Nicolaas de kinderen toegesproken had,
werd hi' door een der kleinen in een gedicht be roe
en zong 'n vieriarige dreumes hem het Ned. Verbondslied voor.
Toen werden degeschenken en versnaperingen,
door ziinen knecht, aan de kinderen uitgereikt en de
grooten van St. Nicolaaskoek voorzien. Na het %/Ertrek van dengceden Sint, Mel men nog lang gezellig bijeen. Zingen, voordrachten en koorgezang wisselden elkaar af. Slechts nocde verliet met laat op
den avond dit zoogoed geslaagde fees!.
Een woord van dank komt tee aan de dames, die
zich voor din avond zooveel moeite getroost hadden.
Let wel!
Nederlanders, tijdelijk te Berlijn vertoevende, zin
altos welkom op de wekelijksche bijeenkomsten van
bovengenoemde Vereeniging, die el en Woensdagavcnd
9 uur gehouden worden in het gebouw der Berliner
Lehrer-Verein., Am Alexanderplatz, Berlin C.

Noord-Nederland.
Beknopt verslag der Bestuursvergadering
van Zaterdag 28 November 1908.
Aanwezig • Mej. E. Baelde en de heeren Dr.
F. BuKenrust Flettema, Mr. A. B. Cohen Stuart, Mr.
W. Dicke, Dr. N. Mansvelt, 'Er. J. B. Schepers, Dr.
P. V. Soimani, Prof. Dr. J. te Winkel en C. van
Son, secretaris. De andere leden alwezig met kenirisgeving.
Bij ontstentenis van voorzitter en ondenvoorzitter,
leidt Prof. te Winkel de vergaderirg.
Punt I. Notulen der vorige vergadering.
Onveranderdgoedgekeurd.
Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen.
1. Schrijven van het bestuur der Afdeeling Brugge
van 't Willems-Fonds met uitnoodiging cm het feest
van Prof. Sabbe op Zondag 6 December bij te wonen.
Word! Lesloten een brief met Letuiging van hulde
-le zenden namens het bestuur.
Mededeeling word! gedaan, dat het Hoofclbestuur
een telegram zal zenden.
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2. Schrijven van Luit. N. T. Carstens te Zwolle
met mededeeling, dat hi' zal trachten de leden aldaar
tot een Afdeeling te vereenigen.
3. Verzoek der Stud.-Afd. Wageningen om een Lepaling in haar reglement le mogen opnemen, waarhi' wordt toegestaan, dat de leden desnoods hun jaarbijdrage in 4 termijnen kunnen betalen.
Daar bij toekenning van dezen maatregel niet zou
kunnen voldaan worden aan artt. 25 en 29 van het
Groepsreglement, wordt besloten afwijzend op het
verzoek te beschikken.
4. Schrijven van den heer J. J. W. Eekhout
Haarlem, waarin deze o. m. er op aandringt, dat het
A. N. V. meer dan tot dusverre zich zal bekommeren om de Ned. muziek, in het bijzonder de instruinentale.
De vergadering is van oordeel, dat persoonlijke
aanstichting dezen meer vermag, dan b.v. een-rondschrijven aan de afdeelingen van Toonkunst. Bovendien is het wenschelijk den ultslag der pogingen van
den heer B. Zweers of te wachten (Zie Neerlandia
October, blz. 199).
De openbaarmaking van de list der oorspronkelijke
composities zal ongetwijfeld nut stichten.

Punt IX. Bevordering van de inmeling voor Curacao.
De secretaris geeft inlichtingen over de pogingen,
diereeds ziin en nog' worden aangewend om zooveel
rnogelijk gelden voor de noodlijdenden bijeen te krijgen en spoort leden aan, elk in hun kring, het
noodige te doen.
Na nog enkele besprekingen shit de voorzitter de
vergader ing.
De Secretaris,

Punt III. Begrooting voor 1909.
Een der leden bespreekt de wenschelijkheid voortaan
ter betere beoordeeling der Groepsbegrooting, ook
inzage te mogen nemen van de Hoofdbestuursbegrooling, die het route batige saldo van Groep Nederland verslindt, waardoor deze Groep voor onvoorziene uitgaven weinig of niets overhoudt.
Depenningmeester wijst er op, dat het hoofddoel
van de Groep o. m. is, het Hoofdbestuur de geldmiddelen te verschaffen om de andere Groepen en Zelfstandige Afdeelingen, alsmede de buiten Nederland
gevestigde Nederlandsche en Stamverwante kolonies in
staat te stellen krachtig werkzaam te zijn voor de
ontwikkeling van het stambewustzijn. (Art. 2. 20.),
Als Groep Nederland niet al wat zij kan geven,
afdraagt aan het Hoofdbestuur, kan dit onmogelijk
aan zijn verplichtingen voldoen.
Teen de in zage der Hoofdbesttlursbegrooting
hestaat op zichzelf geen bezwaar.
Debegrooting wordt onveranderd gcedgekeurd (zie
hieronder).

3.

Punt IV. Verslag Afd. Stamverkeer.
Besloten wordt dit in Neerlandia op te nemen.
Punt V. Uitgave van het Boek over
Nederland.
Uit de toel;ehting van een lid der commissie a. h.
blijkt dat de voorbereiding der uitgave van het boek
nog niet geheel haar beslag heeft gekregen.
Verdere bespreking wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.
Punt VI. Uitgave van het Vlaamsche Reisboek.
De Afdeeling Stamverkeer is daarover in onderhandeling met Glroep Belgie, maar kan den uitslag harer Lemoeiingen nog niet meedeelen.
Punt VII. Aanstelling van correspondenten, waar geen Afdeelingen
z ij n.
De voorsteller van dit plan heeft hierbij gedacht
aan de consuls van den A. N. W. B.
Het Dagel. Bestuur hoopt dit plan uit te werken
en dan de Algemeene Vergadering in dezen voorstellen te doen.
Punt VIII. Propaganda, in 't bijzonder in Friesland.
Wegens tijdsgebrek uitgesteld.

C. VAN SON.

Begrooting der Groep Nederland van liet
A. N. V. voor 1909.
Ontvangsten:
].
2.

Bijdragen der Afdeelingen volgens
Groepsreglement, berekend naar het
aantal leden op 1 November 1908
Bijdragen der leden niet bij eene Afd.
aangesloten, naar het aantal op
1 November 1908 ..... . .
Bijdragen der leden buiten Nederland,
niet tot eene andere Groep of Zelfst.
Afd. behoorende, berekend naar het
aantal op 1 November 1908 . . .

f 12144.50
1898.—

„ 1929.74
f 15972.24

Uitgaven:
1. Algemeene onkosten
a. Salarissen . . . . f 1652 50
b. Kantoorhuur, belasting en onderhoud )) 210.c. Drukwerk, kantoorbehoeften, porti enz.
950.—
d. Verschotten aan bestuursleden en afge. .
500.— f 3312.50
vaardigden
2. Commissie voor de uitgave van een
boek over Nederland . . .
3. Afdeeling Stamverkeer ..... .
4. Geldelijke ondersteuning aan de Afdeelingen
. . .......
5. Subsidies en lidmaatschappen:
a. Subsidie Alg. Bureau
voor Reclame en Reisinformatie . . . . f
50
b. Lidmaatschap Tucht10..
Unie

60.—
150.—
1000.—

7)

60.—
100.—

6. Buitengewone uitgaven .
7. Voordeelig saldo . .

11289.74
f 15972.24

(w.g.) W. DICKS, Penningm.
Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 28 Nov.
1908 te Dordrecht,

J. TE WINKEL, wn. Voorz.

C. VAN SON, Secr.

Van de Afdeelingen.
(Den Afd.-Secretarissen wordt dringend verzocht
voor deze rubriek meer mededeelingen in te zenden).
Amsterdam V. U.).
Als waarnemend secretaris dezer Afdeeling fs,
gens het bedanken van den heer A. Winckel, orgetreden, de beer Jac. van Nes Cz., Bosboom Toussaintstraat 62.

NEERLANDIA.
Amsterdam „Jong Nederland".
Ulit een schrijven van den heer J. W. le Winkel:
,Onze algemeene vergadering in Novernber is uite
st'kend
afgeloopen. De heer H. Tersteeg, lid van het
Afdeditigsbestuur Amsterdam van , de Vereeniging
Volksweerbaarheid, heeft daar gesprOken over de maatschappelijke en de verdedigende weerkracht van ons
land. Het was een bijzonder gezellig praatje over ens
land en de eigenschappen van zeker soort inwoner
(de kromloopende,pessimistische, materialistische kniezer). Natuurlijk wees spreker ook op het noodzakelike ons vaderland te verdedigen, maar de hoofdzaak
was toch er op aan te dringen zich naar geest en
lichaam weerbaar te maken voor de taak, die ieder in
de maatschappij heeft te vervullen, daar overal strijd
is, geenszins alleen op het bloederige slagveld mar
meer nog in het veel wreedere maatschappelijke leven.
„Zooals u reeds van onzen penningmeester hebt
vernomen, is er na de lezing een inzameling gehouden voor Curacao, die f 6.021/2 opbracht. 'Wij 'on eren zijn niet in staat groote sommen naar uw adres
of naar dat van den heer Van Lier te zenden, maar
wat we kunnengeven zullen wij afstaan".
g
Moen
de ouderen er ook zoo over denken. Red.
Eindhoven.
Het Bestuur dezer Afdeeling is thans samengesteld
nit de heeren:
Dr. A. H. J. V.M. Desertine, Voorzitter.
P. P. J. A. van der Putt, Secretaris.
P.Raymakers, Penningmeester.
G. H. deJong en Mr. H. J. Pastoors.
Haarlem „Jong Nederland".
De heer J. W. Hilbrander Jr., 2e secretaris,
schrijft o. m.:
De HaarkmscheJongelieden-Afdeeling hield Woe'isdagavond 25 November haar tweede niet druk bezochte huishoudelijke vergadering.
We werden vereerd met het bezoek van den heer
De Kanter, •estuurslid der Burger-Afdeeling, en de
Iteeren Te Winkel enRigterink, bestuursleden der AinsterdamscheJongel eden-Aideeling.
De hoofdschotel van den avond werd gevormd door
een spreekbeurt van een onzer ijverige leden, den
heer I Jzerdraat, uitvinder van een middel om scherper en sneller teen wind in te kunnen zeilen, en,
het laatst van eenvliegmachine; de heer Uzerdraat
spreekt van vliegschip. Tot zijn teleurstaing heeft
hi' een zoo goed als aiwijzend antwoord ontvangen
op enkele verzoeken om steun.
Nu was het den heer I J. hoofdzaak om in zijn
rode te doen uitkomen, dat uitvindingen en dergelijken
in ons land onvoldoende beschermd worden, er ontbreekt ons n.l. eenpatentwet, en daarom stelde spreker de vergadering voor een verzoekschrift, gesteund
door het A. N. V. Heist onderteekend door talriike
vertegenwoordigers van Nederlandsche belanghebbenden, bij de regeering in te dienen.
Voorwaar eengrootsch plan, dat echter niet bij
iedereen instemming kon vinden, vooral toen de heer
De Kanter door eenige welsprekende voorbeelden de
nadeelen van hetpatentrecht in het licht stelde.
Desniettemin acht de hter I J. zich niet ontmoedigd.
We kunnen den heer IJzerdraat niet genoeg dank
brengen voor zijn loffelijk streven de eerste geweest
te zijn om voor zijn medeleden een spreekbeurt te
houden; moge hi' navolging vinden!
Gedurende depauze werd een tooneelclubje opgericht; veertien lliefhebbers meldden zich aan.Verder
werden als vertegenwoordiger der H. B. S. en 2e
secretaris der vereeniging de heeren J. Kwast en J.
W. – Hilbrander Jr. voorgesteld en als zoodanig benoemd. De voorzitter shoot met een opwekkend woord
de vergadering.
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Holland in de Muziek.

Uit een artikel van Dr. J. deJong in de Septem.
ber-aflevering van „Onze Eeuw":
Aangenaam is het stil te staan bij de beoefening
der muziek in' ons land. Zonder zelfverhefiing en zonder vrees voor tegenspraak kan getuigd worden, dat
het muzikaal peil bij onsshoo staat. Ik houd een
Hollandsch publiek gemiddeld voor Levattelijker en
weer a l gemeen ontwikkeld dan dat in andere, zelfs
groote landen. Geen chauvinisme werkt, zooals elders
veelal hetgeval is, belemmerend op verbreiding
de •
van het uitheemsche; ja dikwijls wordt ons ' het verwijt gemaakt, dat uitheemsche in bescherming te nemen, als zoodanig. Een ongegrond verwijt naar ik
meen, en dat wellicht zijn grond vindt in het feit,
dat wij te alien tijde, zelfs in een tijdperk van stilstand, wenschten te weten wat er bij onze buren voorviel en er naar streefden in de beweging te L liven.
De muziek van Schumann vond buiten Duitschland nergens zoo spoedig waardeering als bij ons.
Hetzelfdegeld! van die van Bra hms ; volgens het
getuigenis van den bekenden Iiitgever S i m r o c k werd
Holland naar verhouding de grootste afnemer van
0 r ieg's talent.
Die opleving dagteekent van de oprichting van het
Concertgebouw-orkest te Amsterdam en, op een beperkier gebied, van die der Wagner-Vereeniging aldaar. W. K e s vormde hetorkest; hij slaagde er
gaandeweg in de vreemde elementen zoodanig te verminderen, dat men van eennationaal orkest kon spre,
ken, weldra zelfs van een nationaal orkest van den
eersten rang. En hi zelf was onze eerste Hollandsche dirigent van den eersten rang.
Met K e s en het orkest van het Concertgebouw
be on een nieuw tijdperk niet alleen voor Amsterdam maar voor heel het land. Van nu of aan behoefde men niet meer naar den vreemde te gaan om de
meesterwerken in de volkomenheidte hooren, stond
ook niets meer een aan alleeischen beantwoordende
vertolking van de ingewikkeldste voortbrengselen der
ultramodernen in den weg.
Het voorbeeld van Amsterdam werkte prikkelend
op de orkesten van Utrecht en Arnhem. Dat van
Groningen is in den laatsten tijd ook veel verdergekomen. En zoo ik ten sictie nog het jongste orkest
van alle noem, het door V io tta opgerichte Red.dentie-orkest, dat in korten t:;c1 zulk een verrassenden
graad van rijpheid heel! bereikt, dan zal de lezer met
mij tot de gevolgtrekking lumen dat Holland op orkestraal gebied niet heeft te klagen.
Voor eengroot deel moet onze mind he'd op muzikaal-dramatisch gebied daaraan worden geweten, dat
vrijwel alles aan het particulier initiatief is overgelaten.
Stof tot voldoening even onze koorvereenigingen,
onze liedertafels. Er zijn daaronder die voor de beste in den vreemde niet behoeven onder te doen.
Op het gebied van het vokaall(wartet heeft Holland
nog niets, op dat van het strijkkwartet, niets waardoor het met het buitenland zoukunnen wedijveren.
Het buitenland slaat ons ook op het gebied der instrumentaal-solisten. Wij hebben talentvolle violisten en
violoncellistenen pianisten, maar slechts enkele hebhen zich over de grenzen van hun land naam verworven.
Merkwaardig genoeg: in den zang spelen de Ho llanders thans een eerste rol, hoewel zij dat nimmer
te voren deden, zelfs niet in den tijd van den hoogsten bloei der zangkunst.
„Te weten wat 't vermag, sterkt een yolk" aldus
besloot onlangs Neerlandia, het sympathieke or aan
van het Alkemeen Nederlandsch Verbond, een artikel
getiteld „Nederlandsche muzikanten", waarin de triumf
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der Amsterdammers uitvoerig worth besproken. Precies, mits men 't goed wete en zich aan de feiten
houde. Het is waar, wat Neerlandia schreef, dat men
Nederlanders vindt. in bijna alle groote vreemde orkesten, maar als we dan verder lezen: „landgenooten
leiden in het buitenland orkesten van Leteekerns", met
verwijzing naar Max Mossel te Birmingham,
dan client te wordengewaarschuwd voor overschatling. Voor zoover bekend, is Mengelberg de
eenge Hollandsche dirigent die een buitenlandsche reutatie heeft en Max M
p
is niet de leider
van het orkest te Birmingham, hij is slechts de ondernemer der orkestconcerten aldaar; dirigent is de
Engelschman Landon Ronald *).
Over de muzikale voortbrenging van ons land
hoot de bevoegde schrijver het een volgenden keer
te hebben.
*) Wij schreven (in 't Mei-nummer): „Weinig groote orkesten in den vreemde of Nederlanders spelen er
in mee", en in een noot daarbij: „Sedert wii dit
schreven vonden wij, als een voorbeeld, in een dagblad het bericht, dat te Birmingham in een orkest van
70 manten manse 14 Nederlanders zijn, en dat de
leider van 't orkest ook een Nederlander is: Max
Mossel."
De vergissing van 't dagblad, waarvan wij ons den
naam niet meer herinneren, is verklaar:Daar. Er warden toch, naar wij hooren, te Birmingham concer;en
gegeven die Max Mosses Promenade-concerten beeten, en zorgt hi' wel voor die concerten en speelt
,
er op mee maar
leidt er het orkest niet van. De
naam is echter Ledriegelijk.
Of nu, zooals dr. de Jong zegt, „Mengelberg de
eenige Hollandsche dirigent" met „een buitenlandsche
reputatie" is, laten wij voor het ocgenblik in het
midden — marKes, om alleen hem te noemen,
hij die dirigent is geweest te Petersburg en Glasgow en 't nog te Koblentz is, heelt die een „buitenlandsche reputatie" ? — want die uitspraak kan
ons niet deren, waar wij alleen schreven: „landgenooten leiden in 't buitenland orkesten van beteekenis", over hun reputatie ons verder niet uitlatende.
En met die woo den hebben wij Diets te veil gezed. Prof. Witte, zoo vernemen wij ten overvloede
van een musicus, die volkomen tot oordeelen bevoegd
is, staat sedert jaren aan het hoofd van een zeer
goed orkest te Essen, Willem de Haan dirigeert te
Darmstadt, Jan Ingenhoven te Miinchen, Kes te
Koblentz, Mengelberg te Frankfort, alle orkesten van
beteekenis. Van kleinere orkesten zweeg onze zegsman. Wij wisten dus goed wat wij zeiden en zijn
overschatting vreemd gebleven.
Nog dit: dr. de Jong schrijft: „Op het gebied van
het vokaalkwartet heeft Holland ncg niets... qvaardoor het met het buitenland zou kunnen wedijveren."
Was hier een herinnering aan het vokale kwartet,
waarvan wij ons stukje hebben gewaagd, dat van
Messchaert, mevr. Noordewier enz., niet op Naar
plaats geweest ? Dat kwartet heeft in heel Duitschland en Oostenrijk, muzikale landen bij uitnemendheid,
een die en indruk gemaakt. Da t kwartet kon terdege
met het buitenland wedijveren!
Red. N.

Gedenkt Curacao!
Uiterste wilsbesehikking.
Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking wen Chen te bedenken, wordt daartoe de volg
ende vorm aanbevolen:
„Aan het Algemeen Nederlandsch Verbond eene
som van f

Zuid-Nederland.
De Belgisehe wetten op het gebruik der
Nederlandsehe taal.
Van de hand van Mr. L. Dosfel verscheen eenige
wekengeleden het eerste deel van een werk, getrteld:
De Belglisc,he wetten op het gebrurk
der Nederlandsche taal voor het yolk
toegelicht *),, een bcek dat een welkome aanvulling zal zijn van het reeds in 1892 uitgekomen
werk van Mr. A. Prayan — van Zuylen: D e e 1 g ische taalwette n, en dat tot doe heeft cm, de
titel daidt het trouwens aan, de kennis van die wetten meer ander het yolk te verspreiden. Hoe loffelilk
het voornemen van denschrijver ook is, loch .komt
het ons voor, dat hi' dienaangaande begoochelingen
heeft; want, hoe eenvondig de wijze ock mag ziin
waarop een onderwerp als dat, hetwelk Mr. Dosfel
behandelt, wordt voorgesteld, toch blijft dit anderwerp er steeds een van uiterst afgetrokken aard,
waarin slechts eengering aantal personen belang zal
stellar. Dit neemt natuurlijk niets af van de verdiensten van schrijver en werk, want juist de duidelike opzet van het boek geeft Mr. Dosfel recht op
een uitgebreiden lezerskring, des te meer daar hi j
zorg heeft gedragen om in breede trekken de rechterbike inrichting van ons land te doen kennen, hetgeen veel bijdraagt tot het gced begrijpen van de wztten aangaande het gebruik van het Nederlandsch in
rechterlijke zaken, waarop nagenoeg heel het eerste
deel van zijn werk betrekking heeft.
Een van degroote hoedanigheden van het boek is
ziin objectiviteit, die de schrijver, zoo ver het eenigszinc mogelijk was, heeft doorgedreven en volgehouden. Daarmee wordt geenszins bedoeld, dat Mr. Dosfelgeen persoonlijke opvattingen verdedigt, maar hi j
heeft er zich op toegelegd de wetsteksten door zich
zelf te laten spreken en hi is daar opperbest in gesla g d. Maar zijn persoonirjkheid treedt telkens op den
voorgrond, wanneer hi' elke wet kritisch beschouwt,
er de zwakke kantenvan doet uitkomen en natuurlijk
steeds daarbij uitgaat van het goede recht der Vlamin en. Op uitmuntende xivijze o. a. toont hij aan hoe
de vrijheid, wat het gebruik der tale in Belgie betreft, door artikel 23van de Grondwet gewaarborgd,
en waarmee voortdurend door de tegenstanders der
Vlamingen geschermd wordt, slechts in theorie bestaat en altijd ten nadeele van de Vlamingen nitvalt;
die „taalvrijheid, zegt (heeft), de verdrukking medegebracht van de Nederlandsche taal, omdat deze de
zwakste is en het vooral was in 1333". Hij staaft dit
door verschillende treffende voorbeelden (4e b.v.b.
blz. 47, 49, 52, 59, 60), en beweert dan terecht, dat
die taalvrijheid voor de talrijke Vlamingen die in het
Waleniandgevestigd zijn niet bestaat, maar steeds
wordt ingeroei:en door de Franschonkundigen, die in
het Vlaamschegedeelte van Belgie wonen.
Tengevolge van dien toestand en van de miskenning der Vlamingen waarvan de rechten voortdurend
werden opgeofferd aan den gemakzucht van de amblenaren, de rechters envan veel advocaten, die het Nederlandsch niet machtig waren, werd het noodzakelijk dat ten slotte maatregelen werden genomen, opdat de Vlamingen niet meer als vreemdelingen of erger nog dan vreemdelingen in bun eigen land werden
behandeld,die Vlarningen waarvan Sigart in 1846 had gezeid: „La race flamande serait elle dune nature inferieure comme larace africaine et americaine". Doch
verschillendeten hemel schreiende onrechtvaardighe*) Brussel, DeVlaamsche boekhandel.
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den, waarvan de Vlamingen de slachtoffers waren,
zooals de zaak Karsman, het proses van CoLcke en
Goethals en het geval Schoep moesten eerst de gemcederen in beweging brengen alvorens er aan werd
gedacht om een verandering in dien toestand te
brengen.
Wat waren de Vlamingen wat de erkenning van
hun taairechten betrof eeuwen achteruitgegaan edert
de omwenteling van 1830 hen van Holland had losgescheurd! Dat wordt ons duidelijk gemaakt door het
kort geschiedkundig overzicht waarmee Mr. Dosfel
zijn boek opent en waarin wij zoo onomstootbaar het
bewiis vinden hoe de Vlamingen van of de middeleeuwen steeds hun taalrechten geeerbiedigd zagen,
terwijl het slechts tijdens het Fransch bewind was,
dat werkelijk het karakter van een overheersching
droeg tijdens welke Belgie als een wingewest werd
behandeld, dat in dat opzicht de Vlamingen als overwonnelingen, als Franschen werden Leschouwd. Het
Fransch werd hun opgedrongen. Under het Keizerrijk kwam daarin wel verbetering, doch het zou slechts
ti:;dens de vereeniging van ons land met Noord-Nederland zijn dat aan het Nederlandsch de plaats werd
toegekend waarop het in Vlaanderen aanspraak mocht
maken.
Mr. Dosfel toont aan dat het een legende is te spreken van taalverdrukking, waaraan de Walen gedurende dat tijdvak uit onze geschiedenis zouden blootgesteld geweest zijn en dat Willem I zelfs in zijn
toegevingen zoo vex ging om de ratio loci, die
aanvankelijk als beginsel gold bij het gebruik van het
Nederlandsch ten onzent, te vervangen door de r at i o personae.
Met zoodra was echter de onalhankelijkheid uitgeroepen en het Voorloopig Bewind met de regeling van
's lands taken I. elast of de taalbelangen der Vlamingen moeten het onderspit delven ten voordeele van
de persoontijke belangen van de ambtenaren, de rechters, de advocaten. En stuk voor stuk hebben daarna
de Vlamingen de wetten rnoeten afdwingen, die hun
rechten in taalopzicht zouden regelen. Het heeft lang
geduurd, alvorens zij het zoover brachten; steeds
heeft men hun minder gegeven, dan waarop zij aanspraak maakten en nu nog zijn er verschillende punten waarop zij geen voldoening mochten verkrijgen.
Mr. Dosfel ontwikkelt dan de wording, het tot stand
komen van de verschillende taalwetten, ze steeds, zooals hooger gezegd werd, met een kritisch oog beschouwend en uit zijn korte, doch tevens volledige
uiteenzetting leeren wij dat b.v.b. de toestand voor de
krijgsraden in oorlogstijd nog alles te wenschen overlaat, dat voor de burgerlijke rechtbanken die toestand
nog uiterst slecht is en dat de ministerieele wenschen
ten einde verbetering in te voeren meestal afstditen op
den onwil van de rechters.
Het gaat natuurlijk niet aan hier tot in al de bijzonderheden het werk van Mr. Dosfel te ontleden.
Het toont ons aan wat, na lang wachten en na veel
strijd eindelijk werd verkregen, maar het last niet
den indruk na dat er niet meer moet geijverd worden en dat men reeds op zijn lauweren kan rusten.
Wel integendeel! Het bewijst duidelijk, dat nog vex,
schillende leemten moeten worden aangevuld. De laks.,
heid van de Vlamingen wordt even door hem gegispt en een Tans wordt door hem gebroken ten voordeele van een hooger onderwijs in het Nederlandsch,
waar hij het heeft over de talrijke Vlaamschgezinde
advocaten, die de Nederlandsche rechtstaal niet kennen of niet in het Nederlandsch durven pleiten, uit
vrees de rechters te zullen misnoegen.
Want ook dat leeren wij uit zijn werk, dat de bestaande wetten niet steeds, in taalopzicht, de beschuldigden tegen zich zelf beschermen en dat hun taalbelangen nog maar al te dikwijls worden opgeofferd
aan den gemakzucht of de onkunde van rechters en
advocaten.
Degenen Welke over het gebruik der talen in ons
land willen ingelicht worden kunnen in het werk van
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Mr. Dosfel alles vinden wat zijdig
noohebben en het
is met belangstelling dat wij de verschijning van het
vervolg te gemoet zien.

a
Uit onze Takken.

A a 1 s t. Letterkundige Afdeeling. In -de zitting
van 28 November hield de heer Indoor Hallaert vocrlezing van eigen werk, bestaande uit een paar schetsen, getiteld: „Een vroege Morgen in onze Stad" en
„Volksspaarmaatschappijen", die tamelijk wel ineenzitten en, bijzonderlijk ten laatste, van veel opmerkingsgeest getuigen.
In diezelfde vergadering werd de rooster van werkzaamheden voor gansch het jaar opgemaakt, waaruit blijkt dat menig belangwekkend onderwerp aan
de dagorde zal komen. Door het feit, dat op de vergaderingen de vroegere gezelligheid opnieuw heerscht
en er nu telkenmale een paar liederen zullen aange leerd worden, hoopt het bestuur, dat vele leden de
veertiendaagsche bijeenkomsten zullen bijwonen.
Antwerpen. De afdeeling „Liederavonden voor
het Volk" hervatte haar werkzaamheden op 11 November, onder de kiding van den heer Julius Schrey,
orkestmeester van de Vlaamsche Opera, en met de
medewerking van den heer Steurbaut, zanger aan dezelfde linstelling verbonden, terwijl dichter Pol de
Mont een zeer boeiende voordracht hield over „Het
Lied". Het sprekerstalent van den heer De Mont is
voldoende bekend dan dat het noodig is op de groote belangstelling te wijzen, die hij bij zijn publiek
wist gaande te maken.
Deze afdeeling richtte ook op Zondag 15 November in het dorp Niel een volksliederfeest in, waaraan
nagenoeg heel de bevolking deelnam en dat uitstekend slaagde.
In de afdeeling „Hooger Onderwijs voor het Volk"
zette Dr. Miele, van Gent, zijn reeks van zes lessen
„Over Kinderopvoeding" voort, terwijl de heer L.
Rombout zijn leergang over „Sterrenkunde", — de
eerste Nederlandsche leergang van dien aard welke in
Antwerpen wordt gegeven, — begon en ook de heer
Dr. Leo van Puyvelde, leeraar aan het Kon. Atheneum te Gent en voorzitter van de „Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding" in die stad, op 25 November zijn reeks van zes lessen opende over „Het
Vlaamsch en Hollandsch tooneel in de Middeleeuwen".
Met groote voldoening kan worden vastgesteld, dat
al deze lessen een grooten bijval genieten en door een
talrijk publiek worden bijgewoond.
Char 1 e r o i. De Letterkundige Afdeeling van den
Tak heeft op 15 November haar werkzaamheden hervat. De onvermoeibare heer H. Meert, leeraar aan bet
Kon. Athenaeum te Gent, hield een voordracht over
„De uitgebreidheid van het Nederlandsch taalgebied"
en wist de — voor een openingszitting — nog al
talrijk opgekomen leden , gedurende anderhalf our door
het hoog-belangrijke zijner mededeelingen te boeien.
Met behulp van landkaarten en van een verzameiing
nieuwsbladen gal hij aan al de toehoorders het 1 emoedigend gevoel, dat er met het in Belgie nog sours
bespot Nederlandsch veel meer kan uitgericht worden, dan Franschgezinde bladen schijnen te waters.
Onnoodig hierbij te voegen, dat de vergadering den,
voordrachthouder een warme hulde bracht. Na 't zingen van 't „Wien Neeriandsch Bloed" en den „Vlaamschen Leeuw" nam men afscheid.
Op 29 Noveml:er, voordracht door den heer E.
Paumen, leeraar te Bergen, over „Pol de Mont".
Gent. Deze Tak is heel werkzaam, al blijkt het
niet. Wanneer zorgt het Bestuur daar Bens voor geregelde verslagen ?
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-A f d eeling heeft hare werkzaamDe Stud.
heden hervat. In een eerste openbare vergadering
moedigde Prof. W. de Vreese de leden aan om in
den strijd te volharden.
In een tweede vergadering werd een re dement opgesteld werd besloten, dat de . Aloteeling het
vraagstuk van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool zou bestudeeren Ook zou een propagandabibliotheek ingericht worden. Voorzitter is de heer
Vlaminck; le schrijver-penningmeester: P. van Oye;
2e schrijver-verslaggever Jacob • b oekhouder : Peetermans.
Loke re n. Sinds het begin van de vorige maand
zijn de werkzaamheden van den Tak voor goed herbegonnen.
Op 9 October werd een voordracht gehouden over
„ Hilda Ram", door mejulfrouw L. Libbrecht.
Op 26 October sprak de heer L. Dosfel over „l,
brecht Rodenbach". Een concert, dat ui l.stekend slaagde, was voor degelegenheid ingericht.
Den 12en November werd door den 'leer L. Herbert een voordrachtgehouden, naklank van den hoogerodenbach-avond
zij• viel in ielers
genoemden R
smaak en was de aarileiding tot een belangrijke bespreking over de Vlaamsche Beweging.
Mechele n. De Tak is begonnen aan de uitvoering van zijn belangrijk winterprogramma : de heer
Lauwerys, de veelbe4ovende leerling van den leer an in
declamatie van hetKon. Vlaamsch Conservatorium te
Antwerpen, heeft op 23 October de reeks feas4.en geopend met een puiken voor dr ach t-a v o n d,
waarop hi het talrijk en uitgelezen publiek, dat in de
zaal van den Oudheidkundigen in opeenge;akt
zat, vergastte op stukken van hooge letterkundfge
waarde, uit Shakespeare, Van Eeden, Verwey, Swarta,
Multatuli, Rodenbach en Eeckels, welke niet minder
verwierven dan de luimige zetten van Piet
Paaltjens en Van Zeggelen, en de roerende schetsen
van Jan C. de Vos.
Lauwerys strekt zijn leeraar, Dr. Maurits Sabbe,
waarlijk tot eer; ook werden beiden na het laatsle gebons vanRodenbach's „Klokke Roeland", waarmee
uicht
deze goed geslaagde avond eindigde , warm to
en hartelijk gelukgewenscht.
Aan Dr. Marten Rudelsheirn viel geen
mindere bijval ten deel, toen hi' op Zondag 22 November in de afdeeling „Hooger Onderwils voor bet
Volk", optrad met een voordracht over „R encl. de
Cle r c q", een voorbereiding tot de komst van Vlaanderen's grooten volksdichter.
Dr.Rudelsheim verstaat de kunst al zijn toehoorders, van den eenvoudigsten werkman tot den ontwikkeldengeleerde te boeien; ook heeft hi' op zijn Jairijk publiek, ruim 80 dames en heeren, waarondei
meer dan de heeft werklieden, een die en indruk gemaakt en bij alien het levendig verlangen dcen ontstaan, om den dichter van „Liederen voor het Volk"
zelf zijn schoonste uitgegeven en onuitgegeven gedichten te hooren voordragen.
Dit onschatbaar voorrecht viel ens te beurt op 28
November. Zoo wat 150 menschen (dat is nog veel te
weinig voor z(56 een avond) uit alle standen en van
alie denkwijzen,
waren opgekomen om de dichtkunst
van De Clercq, waarvan Dr. Rudelsheim reeds een
v-oorproefje gegeven had, te genieten. En waarlijk,
eengenot was het voor iedereen; dit bewees de
plechtige stilte, de heilige ingetogenheid waarmee men
naar dengevierden dichter luisterde; en de storm van
toejuichingen die losbrak na elk gedicht Nelke overging in een machtige ovatie, toen De Clercq, na zijn
„T o o r t s e n" in lichtlaaien brand te hebben doen
onMammen, het spreekgestoelte verliet.
Het uitvoeren van de beste liederen van Vlaanderen's zoetgevooisden zanger, besloot dien genotvollen avond.
Tusschen die feestelijkheden in, vergat de Tak niet,
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zich bezig te houden met het meer prozaische we •k
van alle dagen, o. a. met de eerste werkzaamheden
van de afdeeling voor „Vreemdelingenverkeer", welke
op 31 October gesticht, weldra blijken gal van levenskracht en zich vooral zal bezighouden met de
propaganda voor de Beiaardconcerten, die alhier iecleren zomergegeven worden door den 'beroemden stadsbeiaardier Jet Denyn, een wakker medelid van 't
Verbond.
Ook Dr. Van Doorsselaer zette zi.jn kergangen
voor de afdeeling „Hoocc er Oriderwijs voor het Volk"
voort; hi' handelde reeds over de volgende Duitsche
klassieken: Klopstock, Wieland, Lessing en Herder.
Ziin schoone lessen worden trouw bijgewoond door
een 60 tot 70 tal belangstellenden, een teeken dat ze
zeer in den smaak vallen.
0 o s t e n d e. De Tak kenmerkt zich door een ongewone bedrijvigheid. De gewone wekelijksche Neenkomsten zijn hervat geworden en de hoogeschooluitbreiding is in voile werking, Op de olieningszitting
der wekelijksche vergaderingen handelde Dr. Leftwe
over Italie en Zwitserland, die hi' gedurende de Septembermaand bezocht had. De andere zittingen we
den ingenomen door breedvoerige besprekingen en,
onderhandelingen met de afgevaardigden der Oostendsche tooneelkringen voor het inrichten van een leergang in de Nederlandsche declamatie aan de stedelijke
muziekschool. De zaak is nu bepaald geregeld en
verzonden naar den Gemeenteraad tar uitvoering. Van
diegelegenheid werd gebruik gemaakt om te trachten
al de Vlaamsche maatschappijen om den Tak le groepeeren. Aldus zou het mogelijk worden gezamenlIjk te
handelen wanneer een Vlaamsch feest met ingericht
of eengrief hersteld worden. Er werd besloten den
eersten Maandag van elke maand al de afgevaardigden
tot een vergadering bijeen te roe :en en de Vlaamsche toestanden van de stad gezamenlijk te onderzoeken.
Een talrijk publiek, dat reeds de tweehonderd toehoor.
ders te bovenging, woont de voordrachten en lessen
der hoogeschool-uitbreiding bij. Uitmuntende voordrachten werden ergehouden: door advocaat De
Swarte, over „Vlaamschevolkstcestanden"; door Dr.
Legier, over „Grieksche bouwkunst" ; door Dr. Borms,
over „Peru".
Dr. Eug. van Oye, de wakkere voorzitter van den
Tak, beg on den 25en zijn lessen over „Bacterienku-nde". Spijtig dat de Gemeenteraad slechts een aalmoes
verleent van 150 francs, terwij1 hi 500 francs geeft
aan „Les amis de la litterature francaise" voor slechts
5 voordrachten. Die worden enkel bijgewoond door
de hoogere burgerij, welke een inkomgeld an betalen, terwijl de lessen door den Tak ingericht vooral
den kleinen burger aanlokt, van wien alleen een opoffering van tijd an geeischt worden. Er werd ook
een boeken-tombola ingericht, die veel bijval geniet.

Postzegelafdeeling.
Be zendingen in dank ontvangen van: mevr.
H. Hoist, Yokohama; mew. Semmens, Claremont,
West-Australie; Me' es Hoogere Burgerschool, Amsterdam, door tusschenkomst van mej. Dr. A. Nijland;
de heeren alderman, ritmeester, Deventer; V. D'Hondt,
Aalst; Martens, student, Gent; Stenneken van der
Linden, Spa: mej. C. van Vollenhaven, Rotterdam en
Jc ngelieden -Aideeling,Y Haarlem ( J . W. Hilbrander).
Co rresponden t. Als correspondente meldde
zich aan mei. Vere de Vere, 4 Boulevard bonne Nouvelle, Paris.
H. MEERT,
Secretaris Groep Belie.
20 Spiegelstr., Gent.
N. S. Zendingen worden ook aan door
het Kantoor A. N. V. te Dordrecht, dat voor doorzending zorg draagt.
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ZUID-AFRIKA.
De Bijbel in de Vereen.voudigde.
De heeren Hubertus Elffers en dr. W. J. Viljoen,
de samenstellers van het Beknopt Nederlands Woordeboek voor Zuid-Afrika, willen ook den Bijbel in de
Vereenvoudigde hebben. Want zij voelen wel, dat de
Bijbel, gelezen in de oude schrijiwijze, het groote
struikelblok is om in Zuid-Afrika het vereenvoudigde
Nederlandsch, daar noodig geoordeeld om de taal het
'one geslacht goed aan te leeren, algemeen gebruikt
te krijgen. Het was altijd een dankbaar argument van.
tegenstanders van de Vereenvoudigde om, in den dagbladstrijd over de kwesde, een bekend plaats uit
Oude of Nieuwe Testament in de nieuwe 4schrijfwiize
aan te halen, en dan te vragen of O men dat geliefde
woord in zoo'n leelijk gewaad zou dulden.
„Niets dan ongewoonte", antwoordden dan de voorstanders. „Als gij u maar eerst aan het nieuwe niterlijk hebt gewend, zal het u ook in den Bijbel niet
vreemd vallen". En nu de kranten en menig boek in
Zuid-Afrika de menschen al met de Vereenvoudigde
vertrouwd hebbengemaakt,
aan de heeren Elffers en
Viljoen het met den Bijbel heproeven. Niet ineens!
Zij beginnen met het Evangelie van Mattheils, dat onlangs op de Rustica-pers te Wijnberg, in de Kaapkolonie, is verschenen. En zij hebben het nog met
groote bedachtzaamheid gedaan. „In de eerste 20
hoofdstukken — zegt Ons Land — wordt de tekst
van de Statevertaling van 1618 bijna woordelik
gevolgd; in de slothoofdstukken worden meer vereenvoudigingen aangebracht, als het verder omschrijyen van naamvallen, verschikken van enkele woorden
tot verduideliking van de zin, enz., zonder echter onnodige wijzigingen in te voeren".
Zonder onnoodig-e wiizigingen in te voeren, dat
is, &mkt ons, goed gezien. Ons lit ook voor ZuidAirika een Bijbel in de geijkte taal gewenscht —
geliik men bier te lande algemeen den Bijbel in de
spelling van de Vries en te Winkel heeft — maar hoe
minder er in de heerlijke taal van de Statenoverzetting veranderd wordt, hoe beter.
De bewerkers vragen om het ,00rdeel van het Afrikaansche yolk, van de gee gtelijke lidsReden in de
eersteplaats. Is het oordeel gunstig dan gaan zij
met hun werk door, is het ongunstig dan zal, vertrioeden wij, althans de uit ever nog wat geduld willen oefenen.

Een Afrikaansch dichter.
Wij hebben reeds gewag gemaakt van het verschijnen van een bundel verzen, B ij die Mon ue n t (dat er opgericht zal worden voor de vrauwen en kinderen, die in de concentratie-kampen zijn
mgekomen), van Totius, schuilnaamvan dr. du Toit, —
als wij 't wel hebben, zoon van den bekenden ds.
du Toil, van het Transvaalsche driemanschap uit
1883/4.
Wij hebben sedert de verzen gelezen Daar lijkt
wel een dichter aan hetwoord, die ziin yolk wat te
zeggen heeft en 't kan zeggen. Er zijn al treffende
verzen bii. Hier en daar is 't duideliik te hooren, dat
er doorluchtig e voorbeelden worden gevolgd, maar, ons
dunkt, Totius kan dien steun onteren.
Ik isgebore bij die middagglore
van 'n blakende, blinkende son.
Zoo is het begin van Die Besembos, onverholen herinnerende aan den aanhef van een bekendHollandsch
vers, maar Die Besembos is verder een gedicht van
eigen vinding en oorspronkelijk van uitdrukking, met
veel schoons erin.

Van welken geest deze verzen zijn rnoge blijken
tn
oeder
een stuk uit Haar laatste Woord , van een,
uit
in een concentratie-kamp, die haar einde voelt naderen, tot het eenige kind dat haar van de zes is gebleven. Zij roept het kind dicht bij zich, en zegt:
ais jij ooit vrij komt,
Vertel jou vader dat
die vijand ook on huis oplaas gevonde had,
na heen en weergetrek,
en nog nie moe van
,
brande
maar woedend nog temeer, die plaas en vee verbande;
hoe tafel, stoel en al daar werd opeengepak,
opdat die wrede vlam sou opklim in die dak;
hoeakaap en bok met la ps en bajonet deurstoke,
en pluimvee allerhand die bene werdgebroke
met heengeworpe stok; en allermees nog hoe
jut angskreet sni:jclend klonk:, „Nou moet ons kampe toe!"
Vertel jou vader hoe ik, arme, heengedrewe,
met julle rondom mij, mij kampwaarts moes be ewe
klein sussie op mijn arm, die van ontsteltenis
en bittre kou besweek; langs pad haar graffie is; •
daar slaap sij rusts in rnijn voorskoot toegewonde.
Vertel hoe ons die kamp verhongerd het gevonde,
en wenend alle dag,
in stilheid onse wee
geduldig het gedraag met al die andre mee.
Hier is het schilderachtige begin nit Die Lied van
die Ossewa:
Hoor hoe sing ik milli lied op die osse se pas
met mijn klanke dan skel, dan weer diep in die bas.
Op die straat, so gelijk, word m(in klank nog gesmoord,
maar daar ver op die grootpad, daft word ik gehoord;
en ik sing, met geweldige klem mijn geluid o'er die wife, die luistrende grasvlaktes uit.

Hollandsch in Zuid-Afrika.
South Africa, een Londenschweekblad, deelt mee
dat de studie van Hollandsch in Zuid-Afrika hoe tanger hoe algemeener wordt. Onlangs was er te Kaapstad een klas van 95postamiltenaren, en een aantal
andere anttenaren der Kolonie besteedden hun vrijen
tijd met het aanleeren der taal, waarvan de kennis in
Zuid-Afrika van zooveel nut is. Een onderwijzer he
in de laatste zes of zeven jaar van 400 tot 500 leerlinen in het Hollandsch bekwaamd. Hi' verklaart dat
het verlangen om Hollandsch te lee en grooter is gewarden, van het oogenblik, waarop twee jaar geleden de taal-kwestie in het Parlement werd besproken.
De heer Van Oordt zegt, dat in het Postkantoor, de
Departementen van justitie en van Landbouw, en in
de kantoren van wetsgeleerden en handelaren, die op
het land hun klanten hebben, welke nu en dan de
Kaapstad bezoeken, Hollandsch-sprekende bedienden
zeergezocht zijn.

OOST-INDIE
Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad
van September 1908.
Onder het hoofd „Groepsbestuur" wordt medegedeeld, dat door de Regeering afwijzend is teschikt
op het, door het Bestuur der Groep N.-I. ingediende,
verzoekschrift om het Fransch als leervak of te voeren van het leerplan der openbare Europeesche lagere scholen, en om de kennis van die taal als exameneisch voor de toelating tot de H. B. S. te doen
vervallen.
De Regeering ging tot die afwijzende beschikking

over, omdat Zij meent dat het M. 0. in N.-I. in
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hoofdzaak behoort overeen te stemmen met dat in
Nederland, en dus eenige kennis der Fransche taal
voor de toelating tot de H. B. S. meet geeischt worden en voorts omdat vele leerlingen van de Europeesche lagere school in N.-I., bestemd worden om
de H. B. S. in Nederland te volgen.
*

In de Groepsbestuursvergadering van 26 Augustus
werd o. m. besloten dat de oprichting eener afdeeling
van de Vereeniging ,,Onze Vloot" zou worden voorbereid door bespreking in het Groepsblad en lezingen te Batavia en elders. De heeren La Chapelle en
Rooker zouden op de eerstvolgende vergadering voorstellen doen om verbetering te brengen in den zeer
ongunstigen geldelijken toestand van de Groep.
* **

In een VIIIste artikel — waarin nogmaals teruggekomen wordt op de beoefening van den p a ittoun vorm, vooral in Frankrijk en in Engeland, en
waarin de weinig bekende bijzonderheid. wordt vermeld, dat de Fransche dichter J. N. A. Rint,aud
(1854-1891),, vriend van Verlaine, een zeer korten
tijd ads soldaat in het Nederl. Ind. leger heeft gediend, dock als deserteur is afgevoerd — besluit Dr.
F. P. H. Prick van Wely zijn van groote belezenheid getuigende en een nieuwen kijk op een groot
deel der litteratuur van de laatste tientallen jaren gevende studies Indie als litterair wingewest.
***

De heer A. C. F. Cohen deelt mede, dat op 1 Augustus door het bestuurslid van de Groep, H. A.
Kooij, te . Soekaboemi, voor een 50-tal dames en heeren, doel en werking van het A. N. V. werden uiteengezet en toegelicht; de rede werd met belangstelling aangehoord; het samenzijn werd met eene voordracht en de vertooning van lichtbeelden besloten.
(Het blijkt niet dat to Soekaboemi personen toetraden tot het A. N. V.; wellicht zal een volgend num,
mer van O. V. daarvan mededeeling doen. Red.
Neerl.),.
**•
In een met warmte geschreven stukie „Iets over
het Land van Sloten en Wilgen" betoogt

mevr. M. C. K. v. Z. dat Holland volstrekt niet achter staat in kunst, noch in wetenschap en dat het in
den laatsten tijd vooral ook baanbrekend is opgetreden op het gebied der kunstnijverheid, meer in bet
bijzonder de sierkunst.
* • •

Onder het hoofd: „Het Rapport der Staatscommissie voor de Indische Zeemacht" NV or-

den de stellingen, waartoe die commissie kwam,puntsgewijze opgesomd en daaruit wordt het besluit getrokken, dat de hoofdzaken welke zij voorstelt deze
zijn: a. een afzonderlijke marine voor Neder;.-Indie
en b. eene vloot aldaar, bestaande in hoofdzaak uit
torpedobootiagers (hoogzee-torpedobooten), met en ele torpedokruisers en eventueel onderzee-booten.
* **

Naar aanleiding van eene mededeeling voorkomende
in 't 0 n d e r w ij s, waaruit blijkt dat de spelling
van de Vr. en te W. wet degelijk, met ingang van 1
Tanuari 1883, voor Indie als de Officieele
hn werd voorgeschreven, .virordt in herinnering gebracht, dat de eerte druk van de hekende „Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal.,
enz." op 22 November 1865 dus ruim 17 jaren vroeger werd uitgegeven; dat op 8 April 1872 de tweede, op 4 December 1879 de derde druk verscheen.
„Let men op deze jaartallen, dan ziet men dat de
weg eener nieuwe spelling lang, zeer lang is en daarom roepen wij alle voorstanders der „Vereenvoudigde" toe: „Ede desespereert niet".

se

De Inlander vOOr en nä, de stir in van
het A. N. V.
Onder de voordrachten op het XXXste Nederl.
Taal- en Letterkundig Congres gehouden, heeft die
van den heer J. E. Tehupeiory bijzonder de aandacht getrokken, vooral van hen, die belang stellen
in
en
na
de voor
stichin N.-1. Die
voordracht
„De Inlander
ting van het A. N. V. geeft in korte trekken een
overzicht van den aard en de soort der scholen voor
inlanders, lagere zoowel als middelbare, welke reeds
voor lang in Indie Lestonden, welke in den laatsten
tijd werden opgericht en die waarvan de oprichting
binnenkort verwacht wordt , een en ander meer in 't
bijzonder met betrekking tot de studie en het gebruik
der Nederlandsche taal op die scholen. Tehupeiory
bracht nu in herinnering, dat het A. N. V. het bezoek van de FrObelscholen door inlanders krachtig
in de hand werkte, het opnemen van het Nederlandsch
als leervak op de inlandsche scholen der eerste klasse door zijn invloed bevorderde, en de leergangen in
het Nederlandsch voor oudere inlanders daadwerkelijk steunde; voorts dat het Verbond door verspreiding van gezonde be ins omtrent de noodzakelijkheld van de kennis der Nederlandsche taal voor een
bepaalde klasse van inlanders vooral, veel goeds heeft
gedaan.
De voordracht werd, met medewerking van het
Verbond uitgegeven, en voorzien van een aantal afdruk naar photo's, as an eenige in dit nummer
van Neerlandia zijn opgenornen.
Het net gedrukte geschrift is teen toezending van
0.15 gld. aan het Kantoor van 't A. N. V., Wijnstraat 81, Dordrecht, verkrijgbaar.

Het Hollandsch, het A. N. V. en de B.-C.
in de Bata
De heer S. Bouman, cand. Indisch-Ambtenaar te
De
Leiden deelt ons 't een en ander mede, waaraan wij
het volgende ontleenen:
R. Soetan Casajangan Soripada, een te Leiden studeerende Batah en de heer Bouman zonden in overleg met Dr. W. van Everdingen te Rotterdam, drie
brieven naar inlandsche hoofden van scholen, bevattende inlichtingen over het doel, werken en streven
der Boeken-Commissie. Het gevolg daarvan was, dat
reeds twee inlanders Soetan Endar Bongsoe en Dja Aminoedin, hoofden der scholen te Hoeta Nopan en Manambin (Residentie Tapian na Oeli), zich opgaven
als lid van het A. N. V. en drie andere om Hollandsche boeken verzochten *). Als tweedegevolg verscheen in de Maleische Courant „Pertja Barat" van

8 October, eene mededeeling, dat vele hoofden, inlandsche ambtenaren en hoofden van scholen in de
Batahlanden het plan opgevat hebben eene Afdeeling
op te richten van het A. N. V. Eene samenkomst
zou worden voorbereid; deplaats van biieenkcmst
zou zooveel mogelijk in het centrum van 't land moeten liggen. De vereeniging zou ten doel hebben de
Nederlandsche taal te verbreiden, maar ook elkaar te
helpen. In andere deelen der Batahlanden, zooals
An kola Si Pirok, Toba, Padang Bnlak, Si Bolga,
Baroes, Si Toli, Natal, enz. zouden afdeelingen moeten worden ongericht.
De heer Bouman besluit ziin schriiven: „Waar,
„zooals uit 't bovenstaande blijkt, zulk een ge-st
„schiint te heerschen daar heeft het A. N. V. en voor„al de B.-C. een schoone taak te verrichten. Mope,
,,door samenwerking van beide, de nu nog zwakke
„band tusschen de inlandsche bevolking van Naler1.„Indie en ons yolk versterkt worden tot hail van bet
„Moederland en de Kolonien."
*) Zie ook de mededeelingen der B.-C. in 't Octovan Neerlandia, blz. 210.

ber-nr.

Zangkoor van Inlandsche meisjes in de Minahassa, ender leiding van Mevrouw Lameijen.

Wilhelmina School te Batoe-Radja (Palembang).

De Hollandsche Cursus te Amboina.
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Dr. Roll, Directeur der Inlandsche 4 rtSen§099 1 %e Weltevrecien en ziine leerlingen,

Inlandsche leerlingen aan de Hoogere Burgerschool to Semarang.
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Een vervolg op „een nuttig -werkje".
Onze Oost. II. lets over den
Inlander en zijn zieleleven
door J. Bezemer. Amsterdam, S. L. van
Looy. Prijs 5 ct., 50 ex. f 2.—.
Als een vervolg op het Loekje over onze Oost, in
het Februari-nr. van Neerlandia (blz. 33) aangekondigd, verscheen thans bovenvermeld werkje, evenzeer
ttitgegeven door de Mij. „t. N. v. 't A.", in samenwerking met de Ver, „O. en W." Werd in het 2erste,
in beknopten vorm, veel over onze Oost verteld, zcoals die zich vooral uiterlijk aan den Westerling voorduet en werd daarin de inlander zelf, slechts ter
loops besproken, (lit tweede is geheel aan de inheemsche bevolking gewijd. Gewezen wordt op de groute
verschillen die er tusschen de bewoners van de onderscheiden eilanden, ja, van een zelfde eiland dikwijls
bestaan, verschillen, grootendeels voortspruitende uit
verscheidenheid van oer-afkomst oi van ras. Een overzicht worth gegeven van de godsdienstige voorstellingen, de gebruiken, ceremonien, bezweringen en offers, die nog bij de niet-christelijke en niet-mohama het leven
n j,
medaansche inlanders in zwang zij,
van die inlanders, als 't ware, beheerschen en die,
ondanks het verschil in ras en afkomst van de volken waar ze worden aangetroffen, veel overeenkomst hebben, doordien ze oorsprong vinden in
het anima en het spiritisme, waarvan eigenlijk allen doordrongen ziln, en waarvan zelfs mohammedanen en christen-inlanders zich nog niet geheel hebben losgemaakt. Na kortelijk den inviced van het
hindoeisme en dien van het mohammedanisme, die
zich in het grootste deel van den archipel deden gevoelen, te hebbengeschetst komt de schrijver tot het
besluit: „welke ook op ander gebied de uitwerking
der Hindoekolonisatie moge zijn geweest, het animisme en het spiritisme van de route menigte werd er
niet door aangetast"; en dan wat het tnohammedanisme betreft, tot dit andere: „TerwijI nu de invlced
van den Islam op de animistische en spiritistischa
d e n k bee l d e n van een over root deel der bevolking gering blijkt te zF,n, heeft hi' overal, waar hi'
door de bevolking is aangenomen, reeds dadeli'k
l de
meest ruwe uitingen van het animism; als koppensnellen en kanibalisme met succes bestreden".
In een laatste hooldstuk behandelt de heer B. den
invloed van Nederland uit, op het zieleleven van den
inlander uitgeoefend, en dat wel door de christelijke
zending en het gouvernementsonderwijs, op beider invloed wordt meergehoopt dan met voldoening gewezen; de vraag of door de europeesche overheersching
eengunstigen invloed op het geestesleven van den inlander i s uitgeoefend „kan niet geheel ontkennend
worden beantwoord"; aan het slot wordt die zelfs
„bedroevend klein" gencemd. Dat is niet veel. Laat ons
echter erkennen dat de christelijke zending op de n i e tmohammedanen werkelijk veel ten goede heeft gewerkt,
en dat wij met het gouvernements-onderwijs eigenlijk pas staan aan den aanvang van onze taak en dat
de teekenen voor eenegunstige verandering aanwezig zijn.

INGEZONDEN.
Volkszang.
Landgenooten,
De stetting, dat de volkszang in on land niet op
een hooge trap staat, wordt door niemand betwist.
Ofschoon wij over het algemeen niet gering denken
van onze eigenschappen en, ondanks onze voorliefde
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voor het een uit den vreemde kamt, met onszelf dikwills meer ingenomen zijn dan dienstig is, even wij
de achterlijkheid van onzen volkszang gewoonlik
grif toe.
Dit is al veel, en het zou de eerste schrede zijn,
om tot verbetering te geraken, indien wij niet tevens
zoo vast overtuigd waren, dat voor dit gebrekgezn
kruidengewassen zijn.
Toch, hoewel herhaaldelijk Leproefd is, cm de oorzaken van deze achterlijkheid bloot te le en is nimmer aangetoond, dat het niet anders zou kunnen
worden.
Inderdaad is ergeen reden, dat ons yolk niet even
goed kan leeren zingen als zijne buren, en enkele pogingen, die daarvoor reeds gedaan zijn, doen dan
ook het beste verwachten.
Doch zoo wij al mogen aannemen, dat de vraag
o f het Nederlandsche yolk k a n leeren zingen, bevests end beantwoord zal worden, dan is er nog een
tweede : w i 1 het yolk zingen ?
Er zijn lieden, die het betwijfelen. Zij meenen, dat
het y olk — al moge dan de kans niet uitgesloten zi.jn
om het eene zekere technische vaardigheid bij te bangen — nooit de rechte lust, nimmer dew are opgewektheid zal hebben, die onmisbaar zijn om den
volkszang te doen bloeien. Zij zifm van meeting, dat
het y olk zingen kinderachtig vend en wijzen er op,
dat da a r om bij feestelijke gelegenheden de yolkszang wordt verdrongen door gejoel en geschreeuw,
of het uitgalmen van een of ander onbenullig refrein
met een eindeloos dacapo. Zij gelooven, dat om die
reden het zingen van liederen, die er toch wel ziin,
ackliterwege blijft.
Zij vergeten echter, dat het y olk die liederen niet
k e n t, en datpas in den allerlaatsten tijd moeite is
gedaan om eenige kennis van liederen te verspreiden.
Dat b.v. op uitstapjes naar bosch of duin, in tegenstetting van hetgeen over onze oostekke grenzen geschiedt, bij on zoo weinig gezongen wordt, is stellig een gevolg van deze geringe bekendheid, en wanneer men nagaat, dat zelfs van het Wilhelmus, nu het
gelukkig weder in ;ere isgekomen, betrekkelk,k weinigen een of twee coupletten kennen, dan Lehoeft het
geen verwondering te Laren zoo het met andere 1:ederen nog droeviger gesteld is.
Maar men maggerust overtuigd zijn, dat zoo het
gelukte om de bestaandeliederen meer bekend te maken, het zingen daarvan spoedig algemeener zou
worden.
Het y olk w i 1 niet alleen zingen, het heel t
er zelfs behoefte aan.
Dit wordt gemakkelijk hierdoor bewezen, dat sommige schoolliedjes langzamerhand door de ouderen
van de kinderenovergenomen en met voorliefde in
hetgezin gezongen worden.
Voor hen, die den volkszang willen Levorderen, is
hierdoor de weg duidelijk aangewezen.
Het is deschool, die de liederenonder het yolk
moet brengen, en het eerste waarnaar dusgestreeld
moet worden is: een heid in het z a ngonder w ij s op de lagere school.
Wanneer wij blijven voortgaan om op de cene
school deze en op de andere school die liedjes te leeren, zal eene al gemeene bekendheid vangeschikte
volksliederen tot de vrome wenschen blijven Lehooren.
Vat wij dus noodig hebben is een bundel liederen,
welke geschikt zijn om op a 1 1 e la ere scholen aand en die tevens de eigenschappen
geleerd te woren,
bezitten, was do zij de genegenheid van het yolk
kunnen winnen.
it heeft de Nationale Vereeniging voor den Volkszang, welke in 1906 te Utrecht werd orgericht, ingezien en op hare laatste algemeene vergadering is besioten, eene ernstige poging te doen tot het bijeen
brengen en uit even van zulk een bundel.
Zal dezepoging slagen, dan moet een groot aantal personen willen medewerken; want het is er immers oin te doen, liederen, die reeds degenegenheid
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van een deel van het yolk hebben gewonnen, aan het
geheele yolk bekend te maken.
Daarom wordt hiermede aan ieder verzocht de hem
Ilekende liederen, welke hem voor het doel geschikt
voorkomen, aan den secretaris te willen opgeven,
afschriit.
zoo m o g e 1 ij k onder biivging
van een afschriit
oe
Desnoods is iechter mededeeling van den : Imam met
opgave, waar het lied te Vinden is, voldoende.
Uit het ontvangene zal dan eene zorgvuldige kenze worden gedaan en te verwachten is, dat de liederen-bundel, welke op deze wijze tot stand komt, alle
eigenschappen zal bezitten, om in de bestaande leemte te kunnen voorzien.
Het Hoofdbestuur hoopt, dat nu velen, die iets voor
de verbetering van den volkszang voelen, aan dozen
oproep zullen voldoen.
Den volkszang verbeteren is een verzachting en vermooiing van de zeden bewerken.
Den liederenschat tot algemeen goed maken, is het
yolk rijker aan schoonheid en dus gelukkiger doen
worden.
Het samenzingen verhoogt overal en altijd de gezelligheid, het doet het gevoel van samenhoorigheid
groeien en is een onschatbaar middel om op waardige wijze uiting te geven aan de stemming van het
oogenblik.
En waarlijk, onze zeden zijn niet overdreven fijn;
ons nationaal bewustzijn zou gerust iets sterker mogen worden; de middelen, welke wij tot nu toe aanwenden om ons b.v. bij feestelijke gelegenheden in
het openbaar te uiten, zijn niet geheel onverbeterlijk.
Het lied kan zeker nog iets goods verrichten in
ons vaderland.
Zoo moge dan deze oproep tot gevolg hebben, dat
het aantal der ingezonden of opgegeven liederen overstelpend is.
Het oogenblik is bovendien thans gunstig voor deze onderneming.
Uit verschillende deelen van het land komen de bewijzen, dat naar de uitgave van zulk een bundel met
verlangen wordt uitgezien.
Niemand verzuime nu zijn steentje bij te dragon,
en niemand rekene op den ijver van anderen.
Zelf gedaan is het zekerst volbracht.
Het adres van den secretaris, aan Wien men alle
bijdragen Believe te zenden, is Saftlevenstraat 12,
Rotterdam.
!De Nationale Vereeniging voor den Volkszang.
Namens het Hoofdbestuur:
WOUTER HUTSCHENRUYTER, Voorzitter.
J. S. M. HAVERMANS, Secretaris.
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Het Nederlands onderwijs in Oost-Indie.
In Den Haag is voor enige dagen in een lezing gezegd, dat onze Oost „schreeuwt om onderwijs"; van
Dokter Djawa Tehupeiory hoorden wij te Leiden nagenoeg hetzelfde in andere woorden. Er is een nieuwe
tijd gekomen daarginds, dat staat muurvast en ons
taalonderwijs moet daar in ruimer kringen gegeven
worden, aan inlanders die ver van onze taal aistaan.
Nu ligt het dus op onze weg, ook op die van het
A. N. V. om dat met macht te helpen bevorderen.
Welnu, dan lit het ook op de weg van het A.
N. V. om teprotesteren tegen het verbod van
de Vereenvoudigde Spelling op de
schoo I in In di E. Hier kunnen, hier moeten
voor- en tegenstanders van die spelling elkaar de hand
reiken, evengoed als ze dat gedaan hebben in de Mij.
van Letterkunde, 'Wen men van Zuid-Afrika uit vroeg,
of de regels van d e Vereenv. Sp. in overeenstemming
waren met de wetten engrondslagen van de Nederlandse taal. Niettegenstaande er in de Mij. v. Letter-

kunde verwoede tegenstanders van onze vereenvoudigingen zitten, hebben ze hun tegenzin weten te overwinnen en „ja"-gezegd. Z.-Mr. volgde de aangewezen weg en van de 2300 kandidaten voor de Taalbondexamens maakten verleden jaar 97 % gebruik
van de Vereenvoudigde en maar 3 % waren nog
aanhangers in de praktijk van De Vries en Te
Winkel. Alle hogerstaande persoonlikheden in Z.-Afr.
verklaren dat het nieuwe Leven in de Taalbond
en de uitbreiding van zijn work in nauw ver-

band staat met het toepassen van de regels
der V e r e e n v. S p. Er zijn nu ruim 1000 kandidaten meer dan verleden jaar voor die examens.
De Kaapse Regering b.v. laat de spelling officieel
toe. Men verzoekt ons van Z.-Afr. uit ook die weg
op te gaan, om tot de gewenste eenheid te komen.
Nu vragen de Indiers niet aan een Mij. v. Letterk.,
maar ze „schreeuwen om onderwijs"; de Nederlandse Regering wil het hun geven, maar de Direkteur
v. Onderwijs neemt, wat eerst gegeven is, door dat
officiele verbod weer terug. Massa's onderwijzers ziju
in Indio vereenvoudigers en dat niet zo maar bij wijze van verzet: zij voelen er het belang van.
Welnu: het is dringend nodig dat de leden van Let
Algemeen Nederlands Verbond, voor- of tegenstanders
van onze Vereenv. Sp., met mij protesteren en ik zou
wensen dat er een adres gericht word aan Z. Exc.
d. Min. v. Kolonien om hem het belang van eon
eenvorklig-spelling-stelsel als het onze voor onze Oost
onder het oog te brengen en hem te verzoeken aan
de invoering van d e Vereenv. Spelling daarginds
niets in de weg te leggen.
Wie nu tegenstander is van onze Vereenv. Sp., laat
die zich eons goed rekenschap geven van de indruk
die de geslachtsregeling van de Vries en te Winkel,
de tussen-n en -s —, de e- en o-kwestie met die
van de niet meer gesproken ch e. a. moot maken op iemand in Indio Wiens natuurlike taal zover
van de onze allstaat. Me dunkt, hij zal tot de gevolgtrekking komen, dat het een m i s d a a d zou
zijn hem al die regels te willen Loren, maar dan is
het tevens een onverstandige daad van onze Regering
daartoe te dwingen.
Wij moeten protesteren. Wie doet mee ?
Haarlem.
J. B. SCHEPERS.

„Bataven kent Uw Spraak !”
Met een gevoel van weerzin neem ik de pen op om
Neeriandia, de flinke strijder voor behoud en uitbreiding van onze schone moedertaal, enige mededelingen
te verschaffen met betrekking tot ons Hollands in ZuidAfrika.
Zoals velen bekend is, wordt hier tans een str0
gesireden, heftiger dan ooit te voren. Er wordt geschiedenis gemaakt! Van hetgeen tans op taalgebied
geLeurt, hangt voor een groot deel de tcekomst af.
Daarom alien de schouder aan het wiel! Dit is een
heitige plicht jegens onze voorvaderen en ons zelf.
En daarom bedroeit het mij zo dikwels, dat Hollanders, die hier zo'n schone task vervullen kunnen, n,l.
de Afrikaanders in hun zware taalstrijd te helpen, dit
niet alleen verzuimen, doch zelfs de handen van de
vijand sterken. Verschillende oorzaken zijn hiervoor te
vinden. Ten eerste wel het gebrek aan kennis van
onze eigen vaderlandse geschiedenis en die van de
Afrikaanders. Ten tweede laakbare gemakzucht om Engelse woorden te gebruiken in plaats van Hollandse,
die men nu niet zo vaak hoort als de eerste. En een
andere reden mag vrij genoemd worden: grootdoenerii.
Hoeveel Hollanders hier in de Kaap zijn, is mij
niet bekend, maar als alien zoveel Engelse woorden
in het Hollands trachten te mengen als sommigen
dergenen, die ik hier ken, dan zal men daarmee al een
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aardig woordeboekje kuniien vol maken. Och, als die
mensen eens konden weten hoe belachelik zij zich
zelf daardoor maken, gewis, zij zouden er zonder
twijfel van terug komen! Wat moet men b.v. denken van zinnen als deze die ik het genot heb, hier
dageliks te Koren:
„Hij heeft zijn eksamen met o n n e r s (honours)
g e p a a s (passed). Volgende jaar zal hij zijn
teachers (onderwijzers), eksamen doen, dus zal hij
nog veel moeten pr e k t i s (practise),".
Er zijn in 't Afrikaans verschillende Engelse woorden, waarvoor men tot dusver nog geen goede Hollandse bezit: over het gebruik van zulke woorden wil
ik hier niet spreken. Maar er zijn een menigte andere, die door Afrikaanders nu eens in 't Engels en
dan weer in 't Hollands gebruikt worden en Quist zulke verdienen in het biezonder onie aandacht. Neem
b.v. „winker. Afrikaanders hoort men in hun spreekta.al dikwels „winker, maar ook zeer vaak „shop"
gebruiken. En nu heb ik het al meermalen bijgewoond,
wanneer een Afrikaander tegen een Hollander sprak,
en hij het woord „winker gebruikte, dat het antwoord van de Hollander het woord „shop" bevatte.
Zoiets vind ik zeer treurig. In plaats dat de Hollander de handen van zijn stamgenoot sterkt, door zijn
taal zuiver te houden, maakt hij als een nieuweling,
die in zijn vaderland het woord „shop" misschien
nooit gehoord heeft, het voetstuk, waarop deze indringer reeds staat, nog hechter, in plaats van te
trachten hem er of te rukken.
Wat zouden hier wel de woorden zijn van onzen
Bilderdijk, die eens zong:
Maar verga de vuige basterd,
Die aan Duitse wanspraak kleeft,
En de moederboezem lastert,
Die hem Godennektargeeft!
Vloek! verachting! op 't gebroedsel
Dat, in zwijnendraf vervuild,
Holland's edel akkervoedsel
Voor de Wendse akker ruilt;
Hollands korenrijke dalen
Met verstikkend onkruid strooit;
En waar roos en leliepralen,
't Hoofd metpaddestoelen tooit!
Zou hij hier misschien „Duitse" en „Wendse" eenvoudig in „Britse" veranderen ?
Kaapstad.
H. HONIG Hz.,
Lid A. N. V.
Vreemdelingen die Nederlandsch lezen.
De lijst in Neerlandia van Juni 1908 is als volgt
aan te vullen:
Z. M. de Keizer van Duitschland.
W. Meyer, postdirecteur, Hannover-Hainholz (Duitschland);
Joh. Schutz Jr., wijngaard-eigenaair, Mainz ajd.
Rijn (Duitschland),.
Richard Heinrich Stein, toondichter en letterkundige,
Uhlandstr. 194 a, Berlijn-Charlottenburg.
C. R. Schouboe!Sac
ht, koopman, Kongensvej 32, Copenhagen F.
Arthur Exo, stud.-pharm., central-apotheke, Duisburg-Meiderich.
P. Falk, postzegelhandelaar, Clifton Mine, Belingwe
(via Tilabusi), S. Rhodesia, Zuid-Afrika.
Mejulfr. Marie Seidler, Neue Anlage 1 a, Hanau
a/Main.
F. de L. Biccard, Sea Point bij Kaapstad.
Mevr. M. A. Watremez (vroeger te Kamerijk), 27
Avenue de Longchamps, Brussel.
Otto Mangold, Nelspruit, Oost-Transvaal.
Jens Jakobsen, Nibe, eDenemarken.
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WilkeRoettger, Nebelstrasse 7, Weitmar, Westfalen.
Mejuffr. Hermine Thumann, Badbergen, Hannover.
Ed. Gerold, Port of Spain, Trinidad (Britsch-WestIndie).
N. L. Marie, burgemeester van Angoville (par Cesny-Bois-Halbout) dept. Calvados-Normandie.
Rudolf Norberg, leeraar,Sandviken, Zweden.
Paul Wunderling, 17Rue de Bellefonds, Cognac
(Charente),.
Theod. Zilliken, pia. Societa Bancaria Italiana, Genua.
Mevr. Rene Martin, 99 BoulevardRaspail, Parijs
Kai Warming, stud.-polyt., Vodrofsvej 13, Kopenha en,
Max Rohleder, ingenieur, Keizerlijke Flotille, Daressalam, Duitsch-Oost-Afrika.
J. Cornfield, directeur koopmanshuis, Medan, Deli,
Sumatra.
L. Kaufmann, 4 Liineburger Strasse, Hamburg.
P. Vermeer, telegraafbeambte, Postbus 123, Kmgersdorp.
Mevr. A. C. W. Wurfbain-wain Sempal Wadak,
Malang, Java.
Leopold Vagt, koopman, p/a. Breuer, Mier & Co.,
Maracaibo (Venezuela);
Mejuffr. E. Klencke, Soerabaja, Java.
Adrien Schlexer, Grammestraat 20, Antwerpen.
Auguste Vincent, dr. phil., werkzaam bij de Koninkliike Bibliotheek te Brussel, Museum-straat.
Alois Vedernjiak, 243 E, 84th Str., New-York City,
Sta-K.. U. S. A.
J. P.Jooste, boeren-kommandant, Ktiniggraetzerstr.
32, Berlin S. W. 11 (eigenlijk geen vreemdeling),.
Abraham Vanier, klerk,Postbus 164, Georgetown,
Demerara, Br. Guiana.
Rev. L. G. Dorpats, Wayside, Wisc (U. S. A..
Boris Honigmann, Banque d'Escompte de Perse,
Teheran.
Lucas A. van Toor, assist. chef Brandept., 2419
Walnutstr., Milwaukee, Wisc, U. S. A.
Luigi Pam alone docteur en sciences, Florence, via
Marzetta, No. 11.
Douglas Smit, Magistraat-kantoor, Grahainstowv.
Kaapkolonie.
W. Kirckhefer, koopman, Kronprip.zenstr., Dortmund i/Westfalen.
Kurt Gruber, koopman, Usumbura, DuitschOostAfrika.
FritzKothe, Nordertorstrasse 20 II, Emden.
Christian Carlsen, p/a. D. Larsen, Brohusgade 1 a
IV, Copenhagen N. (Denemarken).
Ernest Stockhammer, Hotel Gotham, 5th Avenue
en 55th Str., New-York, City, U. S. A.
Siegfried Beck,pja. C. Kersten & Co., Paramaribo.
Arturo Lopez Henriquez, koopman, Apartado No,
87, Curacao.
H. Clavareau, 56 Maas-straat,Brussel.
Maurice Pollin, Rue du Cole
15, Charleroi,
Henegouwen, Belie.
Antoine Hampel, docteur es- sciences politiques,
Secretaire au Ministere Royal Hongrois de l'Agriculture II, Tudor N. 5, Budapest.
Olaf Boegh, Gammel Kongevej 98 I, Kopenhagen V.
Eduard Weber, b/d. bouw van den Kameroen-spoor,weg Duala, Kamerun (Duitsch-West-A
Joh. Usbeck, koopman, Hasselbachstr. 6 a, Magdeburg.
Richard Schmidt, Tegeler We 7, Berlin, Charlottenburg.
Erich Uhlich, Neptunstrasse 11, Emden.
Josef uelich, 501 E, 78th Str., New-York, U.S. A.
Edgar Amand, Rue de Beaumont, Marchienne au
Pont, Belie.
g
Robert Barbier, Roca Porto Alegre, San Thome
(Portug. West-Afrika),.
Juan Francisco Magnasco, lee as Oostersche talen,
Corso Torino 27, Genua.
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W.Stindt, Ringstrasse 7, Emden.
Heinrich Consemueller, Gr. oKurfiirstenstrasse 63 a,
Bielefeld.
MartinReith, koopman, Bergstr. 153 II, Berlin,
Rixdorf.
Mej. Joe Fisher, postkantoor, Ermelo, Transvaal.
Wilhelm Kothe, koopman, Luisenstr. 17 III, Wiesbaden.
Heinrich Hinrichs, Emmernstr., Hameln, Dtntschland.
0. A. Rau, architect, Vrijheid, Natal.
Karl Sass, Beringstr. 2, Stettin, Pommeren; beambte Verzekeringsbank.
Mej. H. E. Kloesmeyer, Embong, Konari, Soerabaja, Simpang.
Paul Schroeder, koopman, Calle Aribau 37, 2 0
2 a,
Barcelona.
H. Pudritzkii, Dresden, 4, Duitschland.
Woldemar A. Gohs, ingenieur, Backerei Str. 72, Qu
a Rusland.
5,
Rig,
Henry Herff, 321 Division-str., Dctroit, Mich. (U.S. A.),.
Amsterdam.J. RASCH.
Dr. Zuidema vult de list nog aan met:
Herman Baumfeld,koopmansklerk, c/o. Internat. Havester Company of America, Omsk, Siberie; verzamelt dagbladen en tijdschriften; wenscht en geeft in
lichtingen omtrent handelszaken.
Gerhard Schokkenkamp, koopmansklerk, Grosse Allee 46 III, Hamburg V.
BentRasmussen, secretaris 0. Stationsvej 2 Odense
(Denem.), ; wenscht ter verdere oefening in 't Ned.,
brieven te ontvangen en is bereid met gelijk doe Deensche te zenden;
en vraagt het tegenwoordig adres van: C. Broekman, voorheen Hullestraat 6, Gent.
cg
Geachte leden der Burger- en jongel.-Afdeeling.
Ondergeteekende zou gaarne in ruimer kring bekend gemaakt zien, dat hij sinds eenige maanden
door den heer Meert, secretaris Groep B, tot postzegel-correspondent der Haarlemsche Afdeeling benoemd is.
Hij hoopt dat de leden van het A. N. V. blijk zullen geven van hun sympathie met hun Vlaamsche
stamgenooten, door hem in grooten getale postzegels,
hetzij af- of ongeweekt, aan zijn adres of aan het
Secretariaat, Nieuwe Gracht 1, te bezorgen.
Hoogachtend,
J. W. HILBRANDER Jr.,
Haarle m, November '08.
Krelagestraat 42.

cg
Vlaamsehe catalogus van Nederl. boeken.
Er is in de laatste jaren nu en dan sprake geweest
van het nut, dat zekere catalogi afwerpen, die, door
hun veelzijdigen inhoud, de rijkdom van de Nederlandsche literatuur Lekend maken. In 1906 had het
Brutselsch Ned. Congres ons opgedragen zulk een
catalogus saam te stellen. Die is, op 5000 ex. getrokken, geheel verkocht.
Thans is een 2e druk in den handel. Hij bevat een
overzicht van de uitgaven die, volgens ons, het meest
gevraagd worden, het meest noodig zijn, maar ook
nog in den handel voorkomen. Dit laatste
beteekent zooveel als: de geheele nog verkrijgbare Nederlandsche literatuur uit Holland en Beigie sinds ongeveer 1890 uitgegeven.
Het nut van dien geillustreerden catalogus is:
voor het publiek eene vereenvoudiging bid
het zceken, dat anders in tientallen fondscatalogi
plaats vinden moet; de kennis van vele uitgaven van,
uitgevers die geen fondscatalogus hebben; een gernak-

kelijke vergelijking tusschen de prijzen van verschillende boeken over een onderwerp; de wetenschap dat
over 't een of ander onderWerp ook boeken bestaan;
voor den Belgischen boekhandel a a r, die over het algemeen geen catalogen bezit,
als die van Brinkman of Sijthoff, een hulpmiddel en
besparing van tijd die anders aan het zceken besteed wordt.
Natuurlijk geldt dit laatste ook voor kleine boekhandelaars in Nederland en elder,
s die veelal enkel
de jaarlijsten bezitten van Brinkman maar niet de
groote verzamelcatalogen; een bezwaar voor hen is
de franksprijs. Toch hebben wij van vele Hollandsche boekhandelaars- reedsgehoord, dat zij er gebruik van maken.
Wij zenden hier aan alle (Waalsche en Vlaamsche)
senatoren, kamerleden en leden van de koninkl. familie een exemplaar, waarbij een stukje van het bestuur van het Al g. Ned. Verbond, Tak Antwerpe n, gaat, om er op te wijzen, dat de Nederl.
taal bij kamerbesprekingen niet behce rt geminacht te
worden.
De catalogus wordt thans reeds zeer veel gebruikt
voor het opzoeken van boeken bij de inrichting van
bibliotheken.
Deprijs is zeer laag, fr. 0.50 voor de 2 deelen.
De uitgave beoogt dan ook alleen propaganda voor
de Nederlandsche literatuur.
De Nederlandsche Boekhandel:
L. H. SMEDING,
Antwerpen, Dec. 1908.
directeur.

Een Amst. Tooneelvereeniging
is bereid om teen vergoeding van reis- en verblijfkosten voorstellingen — alleen van oorspronkelijke
stukken — te komen geven in Belgie. Nadere inlichtin en verschaft desgevraagd haar letterkundige raadsman
Dr. W. ZUIDEMA,
Wijttenbachstr. 18, Amsterdam.

ALLERLEI EN MEDEDEELINGEN.

Sprekers voor de Afdeelingen.
De heer Poi de Mont, lid van het Hoofdbestuur,
heeft zichbereid verklaard, voor de Noordnederlandsche Afdeelingen op te treden, als eenige bijeenliggende Afdeelingen zich vereenigen om hem in een of
twee weken te ontvangen, b.v. midden Januari.
In het bijzonder wordt nogmaals de aandacht gevestigd op de voordracht van den heel-, 14 Supheert
over Curacao, die optreedt ten bate van de floodlijdenden van dit eiland.

Afkortingen.
Nog enkele dagen en vele Nederlanders zullen
weer onnadenkend de dwaasheid begaan kaartjes te
verzenden of een advertentie te plaatsen als tolk
van hun beste wenschen, met alkortingsletters aan
een vreemde taal ontleend.
Laten de leden van het A. N. V. het voorbeeld
geven, door ook in dit opzicht het Nederlandsch de
voorkeur te geven.
P. f.
worde m. g. (met gelukwensch).
P. r.
m. d. (met dankzegging).
1)
En bij voorkomende gelegenheden:
P. c. worde m. r. (met rouwbeklag),.
P. p. c.
„
t. a. (ten afscheid).
Geeft ook aan Ned. Kerstmiskaarten de voorkeur.

NEERLANDIA.
Wat het A. N. V. niet wil,
Onder, het hoofd „Zuivering van taal" was in het
weekblad Sarphatikwartier van 6 Nov. een artikel
verschenen, beginnend met dezen zin:
„Binds Koos lid was geworden van het A.
N. V.... was hij eigenlijk een onaangenaam mensch".
Twee voortvarende leden der Amsterdamsche Aid.
,jong Nederland", de heeren C. Glerum en J. C ie
Winkel zijn onmiddellijk in „Onze Grachten" opgekomen tegen de verkeerde voorstell ing van den
schrijver.
De heer le W. zegt o. a. het volgende, dat ook nog
wel Bens door de lezers van Neerlandia mag worden gehoord:
Door dit stukje krijgt de buitenstaander het denkbeeld dat ieder, die lid wordt van het A. N'. V.,
daardoor den plicht krijgt zijn vrienden te vervelen
met steeds aanmerking te maken op hun woorden.
Het is namelijk de ingeburgerde meening van vele
niet-leden van het A. N. V , en ongelukkigook van
vele leden, dat men . als lid dezer vereemging zijn
plicht niet zou doen, wanneer men niet opmerkzaam
maakte op ieder Fransch woord, dat gebruikt wordt.
En toch is dat een geheel verkeerd begrip. Het A.
N. V. strijdt niet tegen het g e bruik van vreemde
woorden, maar tegen het m i s bruik daarvan. leder
verstandig mensch weet dat er vele vreemde woorden
zijn, die geheel en al in onze taal zijn ingegroeid,
dat het onmogelijk zou zijn ze te vervangen en dat
deze vervanging, indien al mogelijk, niet zou leiden
tot verrijking van onze moedertaal maar tot verarming.
Waar het A. N. V. echter wel tegen strijdt is bet
no odelo o s gebruik van vreemde woorden waar
'
we net zoo goed (of beter) , Nederlandsche termen
kunnen gebruiken.

De Hollanders en de Japansche beschaving.
Dr. Pinkhof schreef in het N. Tijdschrift votJr Geneesk.:
Op een zeer schoone plaat, bijlage der Deutsche
med. Wochenschr., No. 47, naar een Japansche aquarel uit de 18e eeuw, dat zich in het geneeskundighistorisch museum te Berlijn bevindt, ziet men een
buitenlander, zeer waarschijnlijk een Hollander, afgebeeld, die het lijk van een schoon Japansch meisje
ontleedt. Eugen Hollander Levert hierbij een belangwekkend bijschrift, waarin eraan wordt herinnerd, dat
de Nederlanders na de verdrijving der Portugeezen
de eenige Europeanen waren, die in Japan kwamen.
Hun geneeskundigen gebruikten op hun reizen de tolen als assistenten, en deze werden voorposten der
Europeesche geneeskunst. De Chineesche wetenschap
Wilde intusschen zijn invloed niet verliezen en werkte
vreemdelingen zooveel mogdijk tegen. VOOr 1858, toen
Pompe van Meerdervoort, na verkregen verlof, doch
onder groote opwinding der bevolking, in de door
hem in 1848 gestichte geneeskundige school te Nagasaki een lijkopening verrichtte, had slechts in 1774
of '75 een sectie plaats gehad, en wel om uit te maken, of de Europeesche of wel de Chineesche ontleedkundige afbeeldingen juist waren. De tegenstanders van het „blanke gevaar" maakten van dit felt
gebruik om de vreemdelingen voor menschen-slachters uit te maken. De aquarel is vermoedelijk in dien
geest vervaardigd, doch kan nu dienen als getuigschrift voor de beteekenis van de Hollanders voor de
Japansche beschaving.

Nieuwe woorden.
Wij namen in ons vorig nummer uit de Kampioen
over, dat enwaarom de heer W. P. A. Harte te
Rotterdam voor motorboot vonker en voor vliegtoestel wieker, met de daarbij hoorende werkwoorden, voorsloeg. Wij lieten vonker in zijn
waarde, maar opperden een bedenking tegen w i ek e r. Daarop schrijit ons nu de heer Harte:
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Uwegeachte Redactie helt meer over tot het
woord „zweven" en - „zwever" dan tot „wieken"
en „wieker".
Echter in uw vOcirlaatste Neerlandia-nummer
schrijft U, dat het woord „vlieger" het luchtgevaarte
bondig izou kenschetsen, maar niet te gebruiken is, omdat dat woord in 't Nederlandsch iets
anders beduidt.
Voor vlieger wordt nu 't woord „wieker" voorgesteld, dat hetzelfde denkbeeld we en
enthans
voelt U meer voor „zwever".
Hoe verklaart U dit ?
Ook het bezwaar dat „wieken" nadrukkelijk de
slaande beweging van de vleugels voor den geest
brengt en de vleugels van de vliegtuigen bewegingloos zijn, is in.
tamelijk denkbeeldig.
1 0 . De bladen der schroeven bewegen zich
in elkgeval bliksemsnel, doch 20 . een voorbeeld:
Wanneer een zwaan zich op 't water voortbeweegt en zich zwevende en drijvende houdt,
dan zegt men, ofschoon men het middel der beweging, n.l. zijn zwemvliezen, niet ziet, hij zwemt
en niet hij zweeft.
Maar daarenboven, het woord „vliegen" zal
hetgroote publiek, dus de spraakmakende gemeente, meer aantrekken dan „zweven".
Vroeger kon men slechts spreken van „zweven" en „driven" in de lucht, doch het is thans
van onze eeuw het wonderbaarlijke en voor velen
het aantrekkelijke, dat het luchtgebied, na 6000
jaren, door de volmaking der Techniek, dus door
het genie van den mensch, veroverd is.
Dit felt is nu alleen waar, indien men spreekt
van „vliegen".
Ook de heer Henri Meijer, de welbekende en
geachte Hoofd-Redacteur van „De Kampioen",
die op veleriei Sportgebied een specialiteit is,
schrijft in dat or aan van 20 Nov. 11908 o. a.:
De vlucht eener aeroplane is n.l. minder eerie
zweving dan wel een door onophoudeliik werkende stuwkrachtvoortgezette glijing over hellende luchtvlakken.
Eerst wanneer de stuwkracht door het stilzetten der luchtschroeven ophoudt, treedt de zwevende toestand in.
M. i. is er dus voor „vliegen" en „vllieger"
in casu „wieken" en „wieker", veel te ze en.
Ons bezwaar tegen wieker is inderdaad denkbeeldig, maar dit in letterlijken zin. Bij het denkbeeld. wieker stelt men zich, gelijk wij schreven,
de beweging van de slaande wieken voor, en de vlettgels van de vliegtuigen maken de wiekbeweging niet.
Daarentegen hoefden wij tegen het denkbeeld v 1 i eg e r dat bezwaar niet te hebben, omdat vliegen in
het spraakgebruik allerlei snelle beweging door de
lucht of zelfs op en door andere elementen beduidt:
de pijl vloog van den boo de
de bal vloog in het net,
de boot vloog door het water, de on en vloog naar
huis. Zoo zou dus vlieger, zonder protest van
ons taalgevoel, gebruikt kunnen worden van een toestel, dat zich door de lucht bewe,egt, al ziet men geen
vleugels slaan; indien 't woord n.l. niet reeds iets
antlers beteekende.
Het voorbeeld van den zwaan snijdt, dunkt ons,
geen ho t. Het die verricht de beweging, die men
zwemmen noemt, al ziet men het niet. Maar 's lieeren Harte's wieker ziet men niet wieken, d. i.
zich bewegen door vleugelbeweging, en wiekt ook
niet. Het ronddraaien van schroefbladen is een wieken.
Er zou over wat de heer Harte verder schrijft nog
wel iets te ze en zijn, maar de gedachtenwisseling is
toch al lang geworden.
intusschen zoekt men in Frankrijk ook naar een
goed woord, want velen zijn daar met a er o p l an e ontevreden. De onsterfelijken der Academebobben er hun kennis en vernuft aan beproefd. Maar enkelen zeggen, als wij: laat de volksmond het woord vinden
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Gebrekkige aardrijkskunde.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft:
„Neerlandia vermeldt, dat een voornaam Mexi
caansch blad heeft gesproken van de benoeming van
een Mexicaansch consul-generaal „in de belangrijke
Duitsche haven van Amsterdam, die de tweede is van
genoemd keizerrijk, daar Hamburg aan het hoofd van
alle staat". Is dat erger dan dat wij langen ti'
achtereen een der grootste Londensche dagbladen hebben ontvangen, met het vaste, telkens geschreven,
adres: Rotterdam, Belgium ? En dat wij onlangs
een brief kregen van den secretaris van een aanzienlijke Engelsche vereeniging, die uit den aard der
zaak drukke briefwisseling met het buitenland moest
, met hetzelfde adres, dat onze stad in Belgie
voeren
plaatste ?"
En de correspondent van hetzelfde blad te Potchefstroom schrijft, dat de stadsklerk daar --een Engelschman
wee Nederlandsche
firma's, die voor,
—t
de levering van klokken in den toren van het niefawe
stadhuis hadden ingeschreven, in een ambteli1k stuk
alweer in Belie
laat wonen.
g
Het onderwijs in de aardrijkskunde is in Engeland
blijkbaar niet in den haak. Trouwens de Engelschen
spotten daar zelf wel over.

Begrooting van het Hooldbestuur voor 1909.
Do dat de Hoofdbestuursvergadering den 19en Deceml -er worth gehouden, kan de Begrooting niet meer
in dit nummer worden opgenomen.

Holl. Gezelschap te Berlijn.
Voor 1909 is het bestuur dezer Afdeeling van het
A. N. V. samengesteld uit de heeren:
W. F. van Heusden ,
eerste Voorzitter.
C. H. F. van Heusden, tweede Voorzitter.
P. J. van Wielink ,
eerste Secretaris.
H. Poelmann, tweede Secretaries.
D. Stikker, Penningmeester.

Geschiedenis van het A. N. V.
In het derde deel, eerste stuk, van „Vlaamsch Belgiesedert 1830" studien en schetsen, bijeengebracht
door het Alg. Bestuur van het Willems-Fonds, wordt
een hoofdstukgewijd aan „De wording van het A.
N. V."
't Artikel is versierd met de portretten van de
heeren Hipp. Meert en Dr. H. J. Kiewiet de on e.

Nederlandsche nijverheid in Zuid-Afrika.
,Dank zij de bemiddelhig van het bestuur onzer Afdeeling Potchefstroom, is de levering van een Westminster klok daar opgedragen aan de Ned. firma
B. Eysbouts te Asten (Noord-Brabant), als laagste
inschrijfster
,
voor de som van f 360.

fdeelling Kaapstad en omstreken.
Het bestuur dezer Afdeeling heeft aan den Ned.
Min. van Buitenl. Zaken een verzoekgericht, het oorlogschip „De Ruijter", zoo mogelijk via de Kaap,
naar 0.-I. te zenden.
De Afdeeling heeft nog besloten voor de in het
begin van het volgend jaar te houden voordrachtwedstriAen, eenige prijzen nit te loven voor de beste Hallandsche daaronder.

Onze Dichters.
De heer A. T. A. Heyting, die onder den schuilnaam Gust van Eking reeds verschillende bloem1ezingen uit de werken van groote dichters heeft samengesteld, beef! thans op aanzoek van de firma Meulenhoff 8c Co. de uit gave verzorgd van een lijvigen

bundel,
meest lyrische poezie van Onze Dichters, van
de vroegste tijden tot op heden. Men vindt er dus
zoowel Hadewych en Maerlant als Boutens en Aded Vlaamsche en
ma van Scheltema in vertegenwoordig,
Nederlandschepoeten, zelfs vrijwel onbekende grootheden.
Waar is degrens als men gaat afdalen ?
Hetgeheel doet aan als een tuin vol vogels van zeer
„diverse pluimage", als een schilderijenmuseum, dat
op groote volledigheid kan bogen, er zelfs een rubriekje, „onbekende meesters" op na houdt, maar
waarvan alles natuurlijk niet even belangrijk en schoon
is. Toch, wie in den bundelgaat bladeren, zal naast
veel Eekende ook veel onbekende schoonheden ontdekken.
k
Men zal het niet altijd eens zijn met de keuze van
den samensteller, oordeelen dat van sommige dichters
karakteristieker verzen of fragmenten hadden kunnen
wordengekozen, dat een of twee gedichten geen karakterbeeld geven. Maar dat krijgt men ook in een
museum niet van schilders, vaak door een enkel paneeltje vertegenwoordigd.
Edoch, deze bezwaren — als ze het ziin — gelden
niet tegenover het groote nut.
Behalve dat zoo'n bundel — door zijn la en prijs
in het bereik van velen — den rijkdom onzer verskunst meer onder het yolk brengt, spoort hi' tot nade re kennismaking met menig te weinig gekende persoonlijkheid in onze literatuur aan.
Zelfs alsgeschiedkundig cverzicht, heeft het bcek
zijn waarde.
Door den onwil van enkele uitgevers worden een
paar dichters gemist. Dit is jammer. De verzamelaar
had althans hun namen in de rij kunnen opnemen
met verwijzing naar hun werk(en) , . Bij een herdruk
verdient dit aanbeveling.
Da D. A. G. C. de Vries de middelnederlardsch2
liederen verzorgde voorzoover dit het taalkundige gedeelte en verklaringen betreft, verhoogt de waarde der
uit aaf.
mein verdient ncg de nette wijze, waarop het
boek zoowel ingenaaid, gecartoneerd, als gebonden is
uit een en de smakelijke boekversiering A' a n den
heer Frits Lensvelt.
Als proeve der verluchting dit sluitstuk:

